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Czy będą "poprawiny" po "Weselu"?

Red.

Matura z matematyki

Matura z matematyki

    Tegoroczna matura, która odbywa się w czasie epidemii, jest wyjątkowa.
Abiturienci muszą stosować się do szeregu wytycznych i obostrzeń
sanitarnych, np. czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, muszą
zachowywać odstępy oraz zakrywać usta i nos. Maseczki będą mogli
zdjąć  po zajęciu miejsca na sali. Wychodząc z niej, znowu będą musieli je
założyć. Na egzaminach każdy zdający musi korzystać z własnych
przyborów. Na maturę należy też przynieść własną butelkę wody.
     W poniedziałek 8 czerwca do matury w naszej szkole przystąpiło 43
uczniów. Jako pierwszy napisali obowiązkowy pisemny egzamin z języka
polskiego na poziomie podstawowym. Pojawiła się na nim rozprawka
wymagająca znajomości „Wesela” S. Wyspiańskiego: „Jak wprowadzenie
elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu?
Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych
fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz
do wybranego tekstu kultury.”. Alternatywnym tematem była interpretacja
wiersza A. Kamieńskiej „Daremne”.
     We wtorek 9 czerwca maturzyści otrzymali do rozwiązania 34 zadania 
z matematyki, na co mieli 170 minut. Najwyżej punktowane zadanie (za 5
punktów) dotyczyło ostrosłupów. Zdający mieli policzyć objętość ostrosłupa
prawidłowego czworokątnego, którego krawędź boczna ma długość 6, 
a ściana boczna tego ostrosłupa jest nachylona do płaszczyzny podstawy
pod kątem, którego tangens jest równy 7 . 
Wysoko punktowane - za 4 punkty - były też zadania z geometrii i ciągów., 
     Oprócz podstawowej matematyki i języka polskiego, obowiązkowe są
jeszcze dwa egzaminy pisemne: język obcy na poziomie podstawowym
oraz jeden egzamin z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
(ten nie ma jednak progu zdawalności). 
       Wyniki matur mają być znane najpóźniej 11 sierpnia.
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Anna Kamińska
"Daremne"

Noszę od dzieciństwa cały ten bagaż:
Skrzypce ojca w czarnym futerale,
Drewniany talerz z napisem:
„Do soli i chleba gości nam potrzeba",
Jedną dróżkę głęboką,
Po której przesuwa się cień konia i wozu,
Ścianę pleśni,
Rozkładane łóżeczko,
Wazon z gołąbkami,
Przedmioty
Trwalsze nad życie,
Wypchanego głuszca
Na spróchniałym kredensie,
Ach - i jeszcze tę całą
Piramidę schodów i drzwi.
To nielekko
Dźwigać tyle rupieci.
A wiem, że do końca
Nie pozbędę się ani jednego.
Aż przyjdzie mądra moja matka
Przyjdzie znikąd donikąd,
I powie:
- Złóż to wszystko, córuchno.
To nie ma sensu.

     Odkąd ponownie stała się egzaminem
obowiązkowym, matematyka jest największą
zmorą wielu maturzystów. W ubiegłym roku to na
niej poległa największa grupa absolwentów – 
w technikach oblał ją co piąty maturzysta. Dla
porównania, polskiego nie zdało cztery procent
abiturientów z techników. 
Ponieważ zniesione zostały matury ustne,
istnieje większe prawdopodobieństwo uzyskania
świadectwa dojrzałości. Wystarczy wynik 30 % 
z trzech egzaminów z poziomu podstawowego. 
W przypadku niezdanego jednego egzaminu,
uczniowie będą mogli poprawić go jeszcze w tym
roku. Dotąd poprawki przeprowadzano w
sierpniu, ale w tym roku, w związku z epidemią,
zaplanowano je na wrzesień. Część pisemna
egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym
odbędzie się we wtorek 8 września.

Egzamin z matematyki

Egzamin z j. polskiego

Egzamin z matematyki Egzamin z j. polskiego
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Na stronach 5 - 6 podajemy artykuł o naszej szkole,
który ukazał się w "Tygodniu Trybunalskim" 27 maja 2020 r.  (22/2020)
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Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

      W poniedziałek, 22 czerwca rozpoczęły się w techniku i branżowej
szkole I stopnia pierwsze w sesji letniej egzaminy praktyczne, a na wtorek,
23 czerwca, zaplanowany został egzamin pisemny. 
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej. Część
pisemna przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań
zamkniętych, zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko
jedna jest prawidłowa. Zdający mają na nią 60 minut. Aby zdać, muszą
odpowiedzieć poprawnie na 50 proc. pytań, czyli uzyskać minimum 20
punktów. Część praktyczna w zależności od kwalifikacji może potrwać od
120 do 240 minut. Polega na wykonaniu przez zdającego zadania
określonego w arkuszu, przy wyodrębnionym stanowisku. Na zapoznanie
się z arkuszem oraz wyposażenie stanowiska, zdający ma 10 minut, które
nie wliczają się do czasu przeznaczonego na wykonanie zadania
egzaminacyjnego. Przybory jakie można wziąć ze sobą na egzamin są
uzależnione od kwalifikacji zawodowej, o którą ubiega się zdający. Aby
zdać tę część, należy uzyskać co najmniej 75 proc. całości punktów. 
     W związku z trwającą epidemią koronawirusa, egzaminy będą
przebiegać w specjalnym reżimie sanitarnym, takim samym, jak w czasie
matur. Podczas egzaminu praktycznego uczniowie dodatkowo  muszą
dezynfekować ręce przed każdym skorzystaniem ze sprzętu, którego
używają również inne osoby.
Po zdaniu egzaminu (obu części) zdający otrzymuje świadectwo
potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a po zdaniu egzaminów ze
wszystkich kwalifikacji wchodzących w skład danego zawodu (uzyskaniu
świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie) i po uzyskaniu
odpowiedniego poziomu wykształcenia wydawany jest dyplom
potwierdzający kwalifikacje zawodowe. 
     Świadectwa i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zdający
otrzymają dopiero 31 sierpnia. 
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Egzamin zawodowy (czerwiec – lipiec 2019)
•Część pisemna - 22.06.2020 
•Część praktyczna: MODEL d - 22.06.2020 
•Część praktyczna: MODEL w, wk i dk - od
24.06.2020 do 9.07.2020 
w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub
usługa,
wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub
usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera,
d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest
dokumentacja,
dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest
dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem
komputera. 

Egzamin 23 czerwca
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Egzamin 23 czerwca.
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Rozdanie świadectw w realu

. ..
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      26 czerwca 2020 roku skończył się rok
szkolny. Nie było jednak tradycyjnej akademii. Ze
względu na stan epidemiczny i związane z tym
ograniczenia, szkoła nie mogła zorganizować
uroczystego pożegnania z uczniami.
Aby uniknąć masowego gromadzenia się
uczniów, określone zostały szczegółowo godziny,
w których dana klasa mogła zgłosić się po
świadectwa. Wychowawcy rozdawali je przy kilku
wejściach do budynku. Była to pierwsza od
prawie trzech miesięcy okazja, by spotkać się
osobiście z uczniami. Wielu z nich po raz ostatni
przyszło do szkoły - chodzi o uczniów klas
trzecich branżowej szkoły I stopnia, którzy
ukończyli naukę. tego dnia pożegnaliśmy: III M,
III EM, III F i III K.
      Jak będzie wyglądał powrót do nauki po
wakacjach? Według słów ministra edukacji
narodowej trwają przygotowania do powrotu we
wrześniu do tradycyjnego nauczania. Gdyby
jednak pojawiły się komplikacje, wrócimy do
zdalnego nauczania.
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 Spinacz czwarty rok z certyfikatem

Zdalne nauczanie 
do samych wakacji

    
   W tym roku szkolnym nie zostaną przywrócone
już zajęcia – taką decyzję podjął minister
edukacji. Od 1 czerwca możliwe są jednak
konsultacje uczniów z nauczycielami na terenie
szkoły. Takie spotkania odbywać się mogą w
reżimie sanitarnym. 
Od 1 czerwca możliwe jest też prowadzenie zajęć
praktycznych dla uczniów trzecich klas szkół
branżowych pierwszego stopnia. Wszyscy
uczniowie tych szkół mogą mieć już praktyki
zawodowe u pracodawców.
     
     Zajęcia dydaktyczne zakończą się 26
czerwca. Od marca mamy do czynienia 
z pandemią. Kształcenie na odległość miało
trwać do 7 czerwca. W związku z tym jednak, że
zajęć dydaktycznych zostało już niewiele,
ministerstwo zdecydowało, że w tym roku
uczniowie już nie wrócą całymi klasami do szkół.
Mogą korzystać z konsultacji, 
a nauczyciele oceny będą wystawiali zdalnie.
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