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Ze szkołą pożegnała się kl. 4 tf/tg

Abiturienci 2021
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Rozstania i powroty
Tegoroczna uroczystość zakończenia roku
szkolnego przez uczniów klasy czwartej
technikum zapisze się na trwałe w dziejach
szkoły. Cóż? Bywa i tak… Wszystko było
dokładnie zaplanowane, jednak życie napisało
własny scenariusz… Ale nawet w dobie pandemii
uroczystość miała wyjątkowy charakter.
W piątek, 30 kwietnia 2021 roku naukę w szkole
zakończyli uczniowie klasy 4 tf / tg. Choć
oczywiście nie było tradycyjnej akademii,
uścisków, ale ze wzruszeniem pożegnaliśmy
naszych GIGANTÓW.
Zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa,
w małym gronie – bez udziału publiczności, pani
Dyrektor Małgorzata Zimna i wychowawczyni
klasy – p. Magdalena Rol wręczyły uczniom
świadectwa, nagrody i dyplomy. Większość
z nich jeszcze wróci do szkoły - na maturę :)
Drodzy Maturzyści!
Przed Wami gorący czas egzaminów.
Życzymy samych sukcesów
i trzymamy za Was kciuki!
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"Zmutowany" egzamin maturalny
W 2021 roku egzamin maturalny, podobnie
jak rok temu, będzie przeprowadzany tylko
w części pisemnej. Egzamin ustny z języka
polskiego i języka obcego nowożytnego nie
będzie obowiązkowa.
Arkusze egzaminacyjne
Język polski
-- Przeprowadzany na podstawie wymagań
egzaminacyjnych, zawierających ograniczony
zakres wymagań podstawy programowej.
-- Trzy tematy wypracowania do wyboru: dwie
rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego.
-- Jeden temat rozprawki ze wskazaną lekturą
obowiązkową, drugi temat rozprawki – z tekstem
spoza kanonu lektur obowiązkowych.
-- Część ustna – nieobowiązkowa. Mogą
przystąpić do niej osoby, którym wynik z części
ustnej jest potrzebny w postępowaniu
rekrutacyjnym do szkoły wyższej.

Arkusz egzaminacyjny
Matematyka

.

Język obcy
•Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających
ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony
zakres środków gramatycznych.
•Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków
językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2+
(B1 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych).
•Czas trwania: 120 minut.
•Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 50 punktów, w tym:
40 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
Inne zmiany na egzaminach
Nie będzie obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego
z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

.

-- Przeprowadzany na podstawie wymagań
egzaminacyjnych, zawierających ograniczony
zakres wymagań podstawy programowej
(np. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i
graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań
dotyczących brył obrotowych i wymagań z IV
etapu edukacyjnego dotyczących ostrosłupów).
-- Czas trwania: 170 minut.
-- Za rozwiązanie zadań można uzyskać
maksymalnie 45 punktów (5 pkt mniej niż
w latach ubiegłych), w tym: 28 pkt – zadania
zamknięte; 17 pkt – zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 7 (w latach - 9).
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Zostań dawcą szpiku kostnego!
Szkolny Klub Wolontariatu od początku swego
istnienia zachęca wszystkich do zgłaszania się
do Fundacji DKMS – jej misją jest znalezienie
dawcy dla każdego pacjenta, który potrzebuje
przeszczepu krwiotwórczych komórek
macierzystych z krwi lub szpiku kostnego.
W tym roku szkolnym p. M. Maciaszczyk (od
kilku lat na liście dawców DKMS - czeka na
dzień, kiedy znajdzie swojego „krewniaka” i
będzie mogła mu pomóc) zaraziła swą energią
wielu uczniów i przekonała do zarejestrowania
się na stronie Fundacji. Dzięki tej akcji uczeń z
klasy 3 k odnalazł już swojego „bliźniaka” i oddał
mu swój szpik kostny.
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej:
https://www.dkms.pl/ i zarejestrowania się na
niej. Wystarczy nimi pobrać wymaz
z wewnętrznej części policzka, włożyć je do
koperty zwrotnej i bezpłatnie odesłać nadawcy.
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Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich jest
organizowany corocznie 23 kwietnia od 1995
roku. Obchodzony jest w celu promocji
czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności
intelektualnej za pomocą praw autorskich.23
kwietnia to data symboliczna dla literatury
światowej. Tego dnia roku 1616 zmarli wybitni
pisarze Miguel de Cervantes i William Szekspir
oraz historyk peruwiański Inca Garcilaso de la
Vega. Na ten sam dzień przypada również
rocznica urodzin lub śmierci innych literatów
światowej sławy,
Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii.
23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym
świętem narodowym, jako dzień jej patrona –
świętego Jerzego. Zgodnie z tradycją
obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi
różami, mającymi symbolizować krew smoka
pokonanego przez św. Jerzego. Później kobiety
zaczęły odwzajemniać się mężczyznom
podarunkami z książek.
W sytuacji, gdy w rok od wybuchu pandemii
większość szkół jest zamknięta, książka, bardziej
niż kiedykolwiek dotąd, staje się źródłem siły do
przezwyciężania przymusowej izolacji,
wzmacniania więzi między ludźmi, poszerzania
naszych horyzontów i pobudzania kreatywności.
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