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Ambicja w miejskiej przestrzeni
     4 maja ruszyły w całej Polsce egzaminy
dojrzałości. Maturzyści muszą - tak jak w latach
ubiegłych - obowiązkowo przystąpić do trzech
egzaminów pisemnych na poziomie
podstawowym: z języka polskiego, matematyki i
języka obcego nowożytnego. Nie będzie jednak
obowiązkowych egzaminów ustnych.
Zrezygnowano także w tym roku z obowiązku
przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu
na poziomie rozszerzonym. Jednak chętni mogą
- jak dotąd - podejść nawet do sześciu takich
egzaminów.

5 maja - matematyka
W tym roku zakres materiału obowiązującego na
maturze został częściowo okrojony z powodu
pandemii i przedłużającej się nauki zdalnej.
Uczniowie rozwiązywali mniej zadań niż przed
laty, ale nadal mieli na to 170 minut. 
Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań
można zdobyć 45 punktów. Tegoroczny arkusz
egzaminacyjny składał się z 28 zadań
zamkniętych, które dotyczyły m.in. potęg,
procentów, nierówności czy logarytmów.
Za każde zadanie zamknięte można było zdobyć
jeden punkt. Wyżej punktowane były zadania
otwarte o nierównościach, równaniach i funkcjach
(2 punkty). W tym roku najwyżej punktowane
zadanie - za 5 punktów - dotyczyło trójkąta
równoramiennego. Uczniowie znając
współrzędne dwóch wierzchołków, musieli
ustalić, gdzie znajduje się trzeci, a także obliczyć
obwód tego trójkąta.
Matura z matematyki to najtrudniejszy - jeśli
przyjrzeć się poziomowi zdawalności - 
z egzaminów maturalnych. 

6 maja - język angielski
Egzamin maturalny rozpoczął się o godzinie 9 i
trwał 120 minut. Arkusz z języka angielskiego
składał się z kilku części, które dotyczą kolejno:
rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów
pisanych, znajomości środków językowych i
wypowiedzi pisemnej.  Maturzyści mogli zdobyć
łącznie 50 punktów. Maturzyści czytali m.in.
teksty poświęcone językowi esperanto, czy
mostowi Mackinac  w Michigan. Najwyżej
punktowanym zadaniem było wypracowanie -
można za nie zdobyć 10 punktów. W tym roku
maturzyści mieli napisać notkę na blogu o tym,
że zostali przyjęci do pracy w firmie, w której
bardzo chcieli pracować.  W tekście mieli m.in.
wyjaśnić, dlaczego wybrali tę firmę i co zrobili, by
dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej.

4 maja – język polski
     O tym, że w tym roku na maturze będzie
zadanie z "Lalki", ponoć ćwierkały wróbelki :)
Tym, którzy byli głusi na ptasie trele, życie mógł
uratować drugi temat – niezwiązany z lekturą
obowiązkową (alternatywny temat rozprawki był
nowością na tegorocznej maturze).

Temat 1. 
Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie
zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując
się do fragmentu Lalki Bolesława Prusa, całego
utworu oraz do wybranego tekstu kultury. Twoja
praca powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. 

Temat 2. 
Miasto - przestrzeń przyjazna czy wroga
człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje
zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi
obiecanej Władysława Stanisława Reymonta
oraz do wybranych tekstów kultury. Twoja praca
powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów. 

Temat 3. 
Zinterpretuj podany utwór. Postaw tezę
interpretacyjną i ją uzasadnij. Twoja praca
powinna liczyć co najmniej 250 wyrazów.
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Powrót do przyszłości
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  Nauka stacjonarna w szkole - tak w przyszłości,
od września, mogą znowu wyglądać lekcje. 
17 maja 2021 r. wróciliśmy do szkoły - na dobry
początek do końca maja w systemie
hybrydowym: wszystkie klasy technikum oraz
klasy trzecie szkoły branżowej stacjonarnie, a
pozostałe zdalnie. Po tygodniu nastąpi wymiana.
Od 31 maja wszyscy spotkamy się już w szkole.
Pamiętajcie o zachowaniu reżimu sanitarnego:
dystans, dezynfekcja rąk i maseczki - te zasady
nadal obowiązują. Od tego, jak będziemy
stosować się do zaleceń w ostatnim miesiącu
nauki, zależeć będzie to, czy będzie możliwy
powrót do szkoły po wakacjach.
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Pożegnanie uczniów klasy 4 tfg
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    W poniedziałek 31 maja po raz pierwszy od
miesięcy było bardzo gwarno. Tylu uczniów nie
było tutaj od 23 października, czyli od ostatniego
dnia przed przejściem na nauczanie zdalne
spowodowanym pandemią koronawirusa. 
Po ponad siedmiu miesiącach nauki online
wszyscy wróciliśmy do szkoły. Do wakacji zostały
cztery tygodnie. 
     Większość uczniów będzie przez ten czas
nadrabiać tylko zaległości towarzyskie. Pozostali,
którym zajęcia zdalne kolidowały 
z życiem prywatnym, będą musieli nieźle się
teraz napocić, żeby zaliczyć dwa semestry. 

    W szkole nadal mają być stosowane wytyczne
sanitarne, zgodnie z którymi najważniejsze
zasady bezpieczeństwa to: dystans, dezynfekcja,
higiena, noszenie maseczki 
w przestrzeniach wspólnych i wietrzenie
pomieszczeń.
Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I
stopnia, będący młodocianymi pracownikami,
będą realizowali zajęcia praktyczne 
u pracodawców w pełnym wymiarze godzin.

Drodzy Maturzyści!
Ostatni szkolny dzień, 

ostatnie spotkanie z przyjaciółmi,
ostatnia uroczystość wspólnie przeżywana 

w murach tej szkoły.
Szkoły, którą każdy z Was współtworzył
i sprawiał, że jest ona taka, a nie inna.

Każdy z Was zostawia tu kawałek siebie,
swoje przyjaźnie i sympatie, 

marzenia i tęsknoty,
radość sukcesów i gorycz porażek.

Te przeżycia pamięta się długo
i wraca do tych lat często.

Czas jednak płynie, mijają lata,
pojawiają się inni ludzie,

inne przeżycia, nowe problemy, 
z którymi trzeba się zmierzyć.

Samorząd Uczniowski
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Koniec
zdalnego nauczania
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