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Jabłonka 
 

Jabłoneczka biała  
Kwieciem się odziała  

Obiecuje nam jabłuszka  
Jak je będzie miała  
Mój wietrzyku miły  
Nie wiej z całej siły  

Nie odtrącaj tego kwiecia  
śeby jabłka były 

Maria Konopnicka 

W numerze: 

 

 Drzwi otwarte 

 Kącik maturzysty 

 Dzień Kobiet 

 Przysłowia „wiosenne” 

 Humor z zeszytów uczniowskich 

 Ogłoszenia 



 

    

DRZWI OTWARTE 

 
Drzwi otwarte to doskonały sposób na poznanie 

szkoły, a więc nauczycieli, uczniów, poszczególnych 

klas. Choćby dlatego kaŜdy kandydat powinien 

skorzystać z takiej moŜliwości, by juŜ wcześnie, nim 

zapisze się do szkoły, mógł ją zobaczyć na własne 

oczy. Dlatego nie zwlekaj, przyjdź nas odwiedzić! 

 
UCZNIOWIE  

SZKOŁY  

PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 

ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ  

z innowacją pedagogiczną 

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i MłodzieŜy Niepełnosprawnej  

im. Z. Tylewicza w Poznaniu  ul. Szamarzewskiego 78/82 

mają zaszczyt zaprosić 

na 

DD RR ZZ WW II   OO TT WW AA RR TT EE  

w dniu 21 marca 2014 roku 

na godzinę 1230 do Auli Ośrodka 

  

w programie: 

1230 – przedstawienie „Romeo i Julia” przygotowane przez uczniów  

1300 – prezentacja multimedialna „Dzień z Ŝycia w szkole” 

1330 – spacer po szkole 
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    Kącik maturzysty... 
 

Matura z matematyki 
  
 

Drogi maturzysto! Pamiętaj, Ŝe egzamin maturalny z matematyki jest egzaminem pisemnym 
sprawdzającym wiadomości i umiejętności określone w Standardach wymagań 
egzaminacyjnych i polega na rozwiązaniu zadań zawartych w arkuszach egzaminacyjnych. 
 
1. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy jest zdawany na 
poziomie podstawowym. Egzamin trwa 170 min i polega na rozwiązaniu zadań 
egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętności ich zastosowania w Ŝyciu 
codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują 
zakres wymagań dla poziomu podstawowego. 
 
2. Egzamin maturalny z matematyki zdawanej jako przedmiot dodatkowy jest zdawany na 
poziomie rozszerzonym. Egzamin trwa 180 min i polega na rozwiązaniu zadań 
egzaminacyjnych wymagających rozwiązywania problemów matematycznych. Zadania 
egzaminacyjne obejmują zakres wymagań dla poziomu rozszerzonego. Konstrukcja arkusza 
nie zmienia się w stosunku do lat ubiegłych. 
  
Opis arkusza dla poziomu podstawowego. 
Arkusz egzaminacyjny składa się z trzech grup zadań: 
 
1. grupa - zawiera od 20 do 30 zadań zamkniętych. Do kaŜdego z tych zadań są podane cztery 
odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. KaŜde zadanie z tej grupy jest punktowane w skali 
0-1. Zdający udziela odpowiedzi, zaznaczając je na karcie odpowiedzi. 
 
2. grupa - zawiera od 5 do 10 zadań otwartych krótkiej odpowiedzi punktowanych w skali 0-2. 
 
3. grupa - zawiera od 3 do 5 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi punktowanych w skali 
0-4, albo 0-5, albo 0-6. 
 
Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający moŜe uzyskać maksymalnie 50 punktów. 

                                                                                   Wyciąg z informatora CKE                             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

DZIEŃ KOBIET 
 

To piękne święto ma oczywiście swoją bogatą historię. 
Zwykło się mówić, Ŝe wywodzi się ono z czasów 
komunistycznych. Jednak początków obchodów Dnia Kobiet 
moŜna doszukać się juŜ w obchodzonych w staroŜytnym Rzymie 
Matronaliach. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień 
marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i 
płodnością. Z okazji tego święta męŜowie obdarowywali swoje 
Ŝony prezentami i spełniali ich Ŝyczenia. 

 
Współcześnie mówi się takŜe, iŜ za początek 

Międzynarodowego Dnia Kobiet uwaŜa się z ruchy robotnicze w 
Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego 
Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach 
Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez 
Socjalistyczną Partię Ameryki. 

 
Wszystkim Paniom składamy 

najserdeczniejsze Ŝyczenia zdrowia i 
wszelkiej pomyślności. 
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Przysłowia mądrością narodu… 

 
• A po lutym marzec spieszy, koniec 

zimy wszystkich cieszy. 
• Gdy dzika gęś w marcu przybywa, 

ciepła wiosna bywa. 
• Kto w marcu zasieje, ten się na 

wiosnę śmieje. 
• Na marzec narzeka kaŜdy starzec. 
• W marcu jak w garncu. 
• Choć juŜ w kwietniu słonko grzeje, 

nieraz pole śnieg zawieje. 
• Gdy w kwietniu słonko na dworze, 

nie będzie pustek w komorze. 
• Jak przygrzeje słonko, przyjdzie 

kwiecień łąką. 
• Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, 

to długie chłody się zapowiadają. 
• Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 
• Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie. 
• Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha. 
• Pogody kwietniowe - słoty majowe. 
• W kwietniu gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa, mokra wiosna zwykle 

bywa. 
• W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieŜne płatki. 
• Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi. 
• Maj zieleni łąki, drzewa, juŜ i ptaszek w polu śpiewa. 
• Witaj nam maiczku, ze słowiczkiem w gaiczku. 
• Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące. 
• Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 
• Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 
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HUMOR Z DZIENNICZKÓW UWAG 

 
 

 
 

 
� Wyrzucił koledze teczkę za okno i powiedział, 

Ŝe "jak kocha to wróci". 
� Zabrał z ubikacji przetykacz do WC i robił 

stemple na ścianie. 
� Upominany - niegrzecznie odpowiada 

nauczycielowi. 
� Syn lata z gołym brzuchem po błocie. 
� Rzuca kredą, rozmawia, nie interesuje się lekcją biologii. 

 
Znalezione w sieci – Łukasz Jacobson 

 
 
 
 
 

 
 

 
OGŁOSZENIE! 

 
Szanowny Nauczycielu! Masz ochotę stać się uczestnikiem konkursu – 

Kto jest kto? Jeśli tak to odszukaj zdjęcie z lat wczesnej młodości i dostarcz 

je do opiekuna koła dziennikarskiego p. Sylwestra Warańskiego. Szczegóły 

konkursu w regulaminie, który zostanie wkrótce wywieszony w pokoju 

nauczycielskim. Zapraszamy do zabawy! 
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