
 

 

 

 

 

 
Do sklepu wbiega facet i pyta sprzedawcy: 

- Jest cukier w kostkach??? 

- Nie ma! - Odpowiada sprzedawca 

- A jakaś inna, tania bombonierka dla teściowej? 

 

- Janie, idź podlej kwiaty w ogrodzie. 

- Ale przecież pada deszcz. 

- To weź parasol! 

Rozmowa dwóch kumpli: 

- Słyszałeś, że Stefana wczoraj dresiarze 2 razy pobili? 

- Nie, a dlaczego? 

- Pierwszy raz dostał bo nie chciał oddać komórki. Ale w końcu oddał. 

- A drugi raz? 

                                                          - To był Sagem.. 

 

Na tonącym okręcie spanikowany pasażer podbiega do kapitana i pyta: 

- Panie kapitanie, a daleko stąd do najbliższego lądu. 

- Uuuu! Będzie jakieś dwa kilometry. 

- Dwa kilometry? Hmm. W którą stronę mam płynąć? 

- W dół. 

Dwie przyjaciółki spotkały się na mieście i postanowiły 

wejść do kawiarni aby porozmawiać. Zamówiły dwie kawy. 

- Tylko w czystej filiżance! - zastrzega sobie jedna z nich. 

Po chwili kelner przynosi kawę. 
- Która z pań zamawiała w czystej filiżance? 

 

Humor z zeszytów : 
 

W Krakowie wybudowano ostatnio wiele nowych zabytków. 

Michał Anioł malował sobie po ścianach Kaplicy Sykstyńskiej. 

"Bogurodzica" śpiewana była często na rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 

Picasso swe trójkątno - okrągłe, za przeproszeniem obrazy, malował kwadratowym pędzlem, 

dlatego nie zawsze mu wychodziły. 

                 Klasa chodzi po klasie i nie zwraca uwagi na uwagi nauczyciela. 
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                    Witamy wszystkich uczniów w roku szkolnym 2006/07.                                  
W związku z powstaniem nowego zespołu redakcyjnego mamy dla was 
kilka ogłoszeń: 
- teraz sami będziecie mogli zdecydować, o czym chcecie czytać w naszej 
szkolnej gazetce; niedługo na auli pojawi się skrzynka z napisem 
„DŻAZGA”. Będziecie mogli wrzucać do niej propozycje tematów oraz 
zmian w gazetce; 
- jeśli chciałbyś zostać dziennikarzem i pomagać w tworzeniu „Dżazgi” 
zapraszamy Cię w każdy piątek o godzinie 15:45 do sali komputerowej!!! 
                  Mamy nadzieję, że nowa, odmieniona „Dżazga ” 
 sprosta waszym oczekiwaniom !!! 
               



 
 

                 

 

 

Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole oraz z części pisemnej, 

ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez 

okręgowe komisje egzaminacyjne. 

                Struktura egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2005/2006 oraz w  

roku szkolnym 2006/2007 jest następująca: 

 

Część ustna, obejmuje: 

przedmioty obowiązkowe: przedmioty dodatkowe: 
język polski - zdawany na jednym 

poziomie określonym w standardach  

język obcy nowożytny zdawany na 

poziomie podstawowym albo 

rozszerzonym  

język mniejszości narodowej (dla 

absolwentów szkół lub oddziałów z 

nauczaniem języka danej mniejszości) 

zdawany na jednym poziomie 

określonym w standardach 

język obcy nowożytny – inny niż 
wybrany jako obowiązkowy – zdawany 

na poziomie rozszerzonym  

język grupy etnicznej - zdawany na 

jednym poziomie określonym w 

standardach  

język regionalny - język kaszubski - 

zdawany na jednym poziomie 

określonym w standardach 

Część pisemna, obejmuje: 

przedmioty obowiązkowe: przedmioty dodatkowe: 
zdawane na poziomie podstawowym 

lub na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym: 

zdawane na poziomie podstawowym i 

rozszerzonym 

język polski  

 

język obcy nowożytny (ten sam, który 

został wybrany jako obowiązkowy w 

części ustnej)  

 

jeden przedmiot wybrany spośród 

następujących:  

- biologia  

- chemia  

- fizyka z astronomią  
- geografia  

- historia  

- historia muzyki  

- historia sztuki  

- matematyka  

- wiedza o społeczeństwie  

- wiedza o tańcu  

jeden, dwa lub trzy przedmioty 

wybrane spośród następujących (jeśli 
nie zostały wybrane jako 

obowiązkowe):  

- biologia  

- chemia  

- fizyka z astronomią  
- geografia  

- historia  

- historia muzyki  

- historia sztuki  

- informatyka - tylko na poziomie 

rozszerzonym 

- matematyka  

- wiedza o społeczeństwie  

- wiedza o tańcu  

- język grecki i kultura antyczna - tylko 

na poziomie rozszerzonym 

zdjęcie lub po prostu pooddychać czystym, górskim powietrzem. Po przejściu ok.9km, 

zmęczeni doszliśmy do celu. Znowu zaniemówiliśmy. Mrużyliśmy oczy ze zdziwnienia 

i zachwytu.. Oto Morskie Oko - największe i najbardziej znane jezioro w Tatrach, 

położone w Dolinie Rybiego Potoku, u stóp Mięguszowieckich Szczytów na wysokości 

1395 m n.p.m. Miejsce tak niezwykłe, a my właśnie tam dotarliśmy! Przepełniała nas 

duma.. wiedzieliśmy, że dla takiego widoku moglibyśmy przejść znacznie 

więcej…Dzień zakończyliśmy wizytą na Słowacji z której również wróciliśmy pełni 

wrażeń… 

            Drugiego dnia wybraliśmy się na Gubałówkę (szczyt na terenie Zakopanego, o 

wysokości 1126 m n.p.m.). Na górę wjechaliśmy kolejką liniową, a 

zeszliśmy z niej o własnych siłach. 

Na szczycie spotkało nas wiele atrakcji, m.in. „zjazd rynnowy”, 

dzięki któremu przeżyliśmy ogromne emocje i poczuliśmy 

odrobinę adrenaliny! 

             Dzień trzeci to wizyta na Krupówkach (reprezentacyjna 

ulica Zakopanego). Mogliśmy tu kupić oscypki, owieczki, 

pamiątki -  co tylko zapragnęliśmy. Ale na wizycie w sklepach się 
nie skończyło! Mogliśmy podziwiać również Muzeum Tatrzańskie 

im. dr. Tytusa Chałubińskiego i neoromański kościół parafialny pw. Świętej Rodziny. 

Podzwialiśmy również skocznie narciarskie. Mieliśmy możliwość obejrzeć trening 

wspaniałych skoczków! 

             Po powrocie do pensjonatu rozpoczęliśmy pakowanie.. Niestety nikt nie chciał 

wracać! Gdy staliśmy z bagażami przed „HELENĄ”, aż łza kręciła się w oku… 3dni 

zleciały tak szybko! Nie mogliśmy rozstać się z pięknymi domami ze spadzistymi 

dachami i z  tą niepowtarzalną atmosferą.. Niektórym bardzo udzielił się klimat Tatr – 

zaczęli mówić gwarą! Szło im całkiem nieźle ;) Jeszcze parę dni, a byliby w tym tak 

dobrzy jak mieszkańcy Zakopanego! 

         Powrót do szarej rzeczywistości, 

niestety musiał nastąpić.. O 7 rano 

byliśmy w Słupsku. 

            W poniedziałek w szkole nie 

mogliśmy przestać wspominać i 
oglądać zdjęcia. Chcieliśmy 

jeszcze choć na chwilę przenieść się do 

tak niechętnie opuszczonego 

Zakopanego.. 

To była naprawdę niezapomniana wycieczka, którą mam nadzieję uda się jeszcze 

powtórzyć! 
eFeLka 



                    Do przeprowadzenia części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący 

szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu 

maturalnego w poszczególnych salach oraz przewodniczących tych zespołów. Co najmniej 

jeden nauczyciel w tym zespole powinien być zatrudniony w innej szkole lub w placówce, 

wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej. W skład zespołu nadzorującego nie mogą 
wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.  

                             W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg części ustnej 

lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, 

przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa 

egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin 

maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części 

ustnej lub części pisemnej.  

 

                          W przypadku stwierdzenia podczas 

sprawdzania arkusza egzaminacyjnego 

niesamodzielnego rozwiązywania zadań 
egzaminacyjnych przez zdającego, dyrektor okręgowej 

komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, unieważnia część 
pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu 

tego zdającego. 

                  Część ustna oceniana jest w szkole. Wynik ustalają przedmiotowe zespoły 

egzaminacyjne i jest on ostateczny.  

                 Część pisemna oceniana jest przez egzaminatorów okręgowych  

komisji egzaminacyjnych wpisanych do ewidencji egzaminatorów, powołanych przez dyrektora 

okręgowej komisji egzaminacyjnej. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania 

arkuszy egzaminacyjnych, opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną dla egzaminu z 

danego przedmiotu.  

 

Aby zdać egzamin maturalny należy uzyskać:  
- co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania z każdego ze zdawanych 
przedmiotów obowiązkowych w części ustnej,  
- co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na poziomie podstawowym z każdego 
z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe w części pisemnej.  
  

                Wyniki egzaminu pisemnego z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie 

rozszerzonym oraz z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu, ale 

wpisuje się je na świadectwie dojrzałości.  

                 Egzamin maturalny może być dostosowany do potrzeb osób z poszczególnymi 

dysfunkcjami zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. 

Gosia 
 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Spytaliśmy uczniów pierwszych klas, jakie mają odczucia po pierwszym 

miesiącu nauki w naszej szkole. Przypominamy, że okres ochronny właśnie się 
skończył i trzeba wziąć się w końcu do nauki !!! 

 

Drzazga : Jesteś zadowolony z wyboru 

szkoły? Trafiłeś tu przez przypadek, czy 

była to świadoma decyzja? 

 

Michał : Zdecydowanie była to świadoma 

decyzja! Już w gimnazjum wiedziałem, że 

chcę skończyć technikum technologii 

drewna, bo z tym zawodem wiążę swoją 
przyszłość. 
 

Drzazga: Jak podoba wam się atmosfera w 

szkole? 

 

Kasia: Jest miło, nie spotkałam się tu z niechęcią starszych uczniów, a co 

najważniejsze - nauczyciele są pomocni i przyjaźni – zawsze można zwrócić się 
do nich z problemem. 

 

Marta: Najbardziej podoba mi się to, że na przerwach puszczana jest muzyka, 

bo można się dzięki niej zrelaksować między lekcjami. 

 

Drzazga: Czy chciałabyś coś zmienić w szkole? 

 

Magda: Jest raczej ok. Tylko czekam, aż ktoś w końcu zorganizuje dyskotekę ! 
 

Ania: Nie chciałabym nic zmieniać! Podoba mi się, że można korzystać z 

Internetu w bibliotece i że mamy sklepik. 

 

Dotka i GóRoLka ;) 



 

 

 

 
W dniach 19.09-.24.09.2006r odbyła się niezapomniana wycieczka do Zakopanego. 

Uczestniczyli w niej uczniowie klas II i III liceum oraz nasi wspaniali nauczyciele : 

Pani prof. Anna Cząstka, Barbara Barylak, Pan prof. Jacek Jaśkiewicz oraz siostra 

Nikoletta. 

      W drogę wyruszyliśmy ok. 

godziny 22. Po nieprzespanej 

nocy w pociągu dotarliśmy do 

zabytkowego Krakowa, który w 

pochmurny i deszczowy dzień 
urzekł nas gorącą atmosferą.. 
Nie chcieliśmy stamtąd 

wyjeżdżać, ale czuliśmy, że 

najlepsze jeszcze przed nami! I 

tak właśnie było. W końcu 

dotarliśmy do miejsca, w 

którym mieliśmy spędzić resztę 
wycieczki. Pensjonat 

„HELENA” leżący w samym sercu Poronina 

(miejscowości na przedmieściach Zakopanego) 

przerósł nasze najśmielsze oczekiwania! Staliśmy 

przed nim przez dłuższą chwilę i zachwycaliśmy się 
jego urokiem oraz miejscem w którym był położony. 

Nasze zdumienie przerwała Pani Barylak słowami: 

- Proszę wybierać pokoje! 

Gdy już wszyscy się rozpakowali i odświeżyli po 

długiej podróży, nastąpiła pora upragnionego 

obiadu, po którym wróciliśmy do pokoi i 

zapadliśmy w głęboki sen, aby następnego dnia 

mieć siłę na podbój Morskiego Oka! 

                   Gdy słońce zaczęło zaglądać do 

pokoi, pełni entuzjazmu wyruszyliśmy najpierw 

na śniadanie, a później do autokaru, który 

pomógł nam dostać się do miejsca, z którego 

rozpoczęliśmy naszą długą wędrówkę. Celem 

było Morskie Oko. 

Początek wyprawy był trudny, ale po chwili 

przyzwyczailiśmy się do tempa marszu. Widoki 

były imponujące. Często zatrzymywaliśmy się, 
żeby zrobić 

 
 

język mniejszości narodowej – dla 

absolwentów szkół lub oddziałów z 

nauczaniem języka danej mniejszości 

- język łaciński i kultura antyczna - 

tylko na poziomie rozszerzonym 

- język obcy nowożytny (ten sam, 

który został wybrany jako dodatkowy 

w części ustnej)  

- język mniejszości etnicznej - tylko na 

poziomie rozszerzonym 

- język regionalny - język kaszubcki - 

tylko na poziomie rozszerzonym 

 

 

      Egzamin maturalny nie jest egzaminem obowiązkowym, można zatem do niego nie 

przystąpić.  
                Z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu są zwolnieni laureaci i finaliści 

olimpiad przedmiotowych, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie odpowiednio 

tytułu laureata lub finalisty. Zwolnienie przysługuje  także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty 

szkolnym planem nauczania danej szkoły. 

                 Język obcy nowożytny w roku szkolnym 

2006/2007 można zdawać z następujących języków: 

angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, 

portugalski, rosyjski, słowacki, szwedzki i włoski.  

              Do części ustnej egzaminu maturalnego listy 

tematów z języka polskiego, a w przypadku szkół lub 

oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej, 

języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego – 

języka kaszubskiego – także listę tematów z danego 

języka - przygotowują nauczyciele danego przedmiotu 

w szkole. 

                           W części pisemnej zadania 

egzaminacyjne zawarte w arkuszach egzaminacyjnych, 

jednakowe w całej Polsce, ustala Centralna Komisja Egzaminacyjna. 

                         Egzamin maturalny organizują i przeprowadzają okręgowe komisje 

egzaminacyjne w szkole, którą ukończył zdający. W sytuacjach szczególnych egzamin 

maturalny może być przeprowadzony w innej szkole wskazanej przez właściwą okręgową 
komisję egzaminacyjną.  
                        Za zorganizowanie i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada 

przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest na ogół dyrektor szkoły.  

                      Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów 

przeprowadzają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne.  

                         W skład przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego wchodzą:  
- przewodniczący, będący egzaminatorem okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanym do 

ewidencji,  

- dwaj nauczyciele danego przedmiotu jako członkowie, przy czym przynajmniej jeden 

powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.  

 

 


