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ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO SPRAWDZENIA  

SWOICH UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH! 

PRZYKŁADY ZADAŃ MATURALNYCH 

ZAD 1. Wartość liczby a=3√27+9√3+√243 
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ZAD 2. Miejscem zerowym funkcji y=√2x-2 jest liczba: 

A. -√2  B. -
√2

2
   C. 

√2

2
   D. √2 

 

ZAD. 3 Z naszkicowanego wykresu funkcji odczytaj: 

a) maksymalne przedziały, w których funkcja jest malejąca 

 

b) maksymalne przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości nieujemne.  

 

      

Rozwiązania zadań proszę przekazywać do nauczyciela matematyki 

(P. Kornowskiego). Pierwsze trzy osoby, które rozwiążą zadania 

otrzymają oceny za aktywność. 

Trzymamy mocno kciuki! 

 Davide Orru' z klasy 4AHL i Paulina Poćwiardowska z klasy 

2LT przed drugim etapem Konkursu Języka Angielskiego  

 dla Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

prowadzonych  

 przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

                     



O wyczekiwanej przez nas wszystkich porze roku, 

czyli wiośnie 

Wielkimi krokami zbliża się wiosna. Kalendarzowa 

rozpoczyna się 21 marca, zaś astronomiczna – 20 marca. Od 

kilku lat widać trend opóźniającej się wiosny – np. w 2013 

roku śnieg w większości kraju utrzymywał się do kwietnia, 

zaś w 2021 roku wiosna zawitała do nas dopiero w maju. W 

tym roku, za sprawą najnowszych prognoz 

długoterminowych, mogą czekać nas niskie temperatury, 

utrzymujące się nawet do połowy kwietnia. Oznacza to, że 

prędko nie schowamy do szaf zimowych kurtek i butów. 

Jest to pora roku, gdzie przyroda budzi się do życia po zimie. 

Ptaki przylatują z zimnych krajów, zwierzęta wybudzają się 

ze snu zimowego. Dzień staje się dłuższy, temperatury pną 

się do góry. Na drzewach i krzewach pojawiają się liście. 

Łąki i trawy pokrywają się kwiatami. 

Tradycyjnym zwyczajem związany z pierwszym dniem 

wiosny jest topienie lub palenie Marzanny. Zwyczaj ten 

wywodzi się ze słowiańskich wierzeń pogańskich i związany 

był kiedyś z Jarymi Godami, czyli cyklem obrzędów 

przypadających na czas równonocy wiosennej. Dawniej 

Marzanna uosabiała boginkę śmierci, którą należało wynieść 

ze wsi i utopić bądź spalić. Wierzono, że symboliczne zabicie 

postaci uosabiającej śmierć zapewni powrót życia (wiosny) i 

przyniesie urodzaj na cały nadchodzący rok. Obecnie 

Marzanna nie uosabia już śmierci, a raczej zimę, którą 

wyprasza się w dosadny sposób, aby zrobić miejsce wiośnie. 

Mamy już dość zimy, czyli tej pory roku, gdzie jest zawsze 

ciemno i zimno. Czekamy z utęsknieniem na długie i ciepłe 

dni oraz wyjścia na spacery bez kurtek i szalików. 

 

Adam Kaślewicz, kl. II ATB 

PATRONI ROKU 2023 

Serdecznie zapraszam do udziału w 
konkursie Patroni Roku 2023. 

Konkurs będzie miał formę 
krótkiego testu, rozwiązywanego 

online na komputerach w bibliotece 
szkolnej. Test będzie dotyczył 

Aleksandra Fredry, Mikołaja 
Kopernika, Jana Matejki i Wisławy 

Szymborskiej. 

Osoby biorące udział w zabawie zapraszam na konkurs 

we wtorki o godzinie 10.30: 

14.03. Aleksander Fredro, 

 21.03.Mikołaj Kopernik, 

 28.03.Jan Matejko, 

4.04.Wisława Szymborska 

Na każdym etapie konkursu dla zwycięzcy 

przewidziane są na grody rzeczowe, dla osób,  

które zdobędą najwyższą liczbę punktów z wszystkich 

testów nagrody rzeczowa oraz oceny z historii. 

Marta Bednarczuk 



WYWIADY JULII LISZEWSKIEJ               
Rozmawiam z dyrektorem ZS CKR w Nadrożu p. 

Radosławem Wiśniewskim. Czy zechciałby Pan Dyrektor 
powiedzieć nam coś o sobie? Tak, chętnie . 

Czym się Pan interesuje? Sportem, najbliżej mi do piłki nożnej. 

Lubię też inne dyscypliny, szczególnie sporty zespołowe. 

 Jak spędza Pan swój wolny czas? Jest go bardzo mało i każda 

minuta jest na wagę złota. Raz w tygodniu gram w piłkę. Codziennie 

wieczorami jestem na budowie własnego domu. Oprócz tego 

staram się poświecić trochę czasu dla syna. Chętnie przeglądam 

czasopisma branżowe np. murator  

Czy pamięta Pan swoje pierwsze spotkanie ze szkołą? Pierwszą 

lekcję, pierwszą klasę? Tak, dokładnie pamiętam. Godzina 8:00, 3 

września 2013 roku, klasa I, technik geodeta, lekcja organizacyjna. 

Otwieram laptopa i odpada mi ekran z zawiasów. Sporo przy tym 

śmiechu, ale i wątpliwości: I co teraz????  

Minęło już sporo czasu odkąd objął Pan kierownictwo naszą 

szkołą. Jak zmieniło się Pana spojrzenie na szkołę? Szkoła 

przechodzi od 2 lat ,czyli od przejęcia szkoły przez Ministerstwo 

Rolnictwa, znaczną zmianę. Kondycja szkoły jest obecnie bardzo 

dobra, za co dziękuję p. Annie Banasiak. Wiele „projektów”, których 

pomysłodawczynią była moja poprzedniczka zostało 

zrealizowanych.  Nabiera to wszystko charakteru rolniczego. 

Oczywiście rolnictwo bez niektórych branż nie jest w stanie 

funkcjonować, stąd też nasza oferta kierunków. Widać również 

pozytywną zmianę w postrzeganiu szkoły na zewnątrz. 

Niezmiennie popularnością cieszy się internat.  

 Marta Kamińska  

NATALIA ZAGÓRSKA 

świat ciekawostek  

 o zwierzętach. 

Ciekawostki o żółwiach domowych.  

Do hodowli w domu najlepiej nadają się 

gatunki żółwi lądowych lecz często hodowane też są żółwie 

wodno- lądowe Osobniki żyjące dziko, jak i trzymane w 

domu żyją około 100–150 lat Żółw to zwierzę, które kocha się 

albo nienawidzi. Jedni uważają, że gad w skorupie w ogóle 

nie kojarzy się mięciutkim domowym pupilem, inni nie 

wyobrażają sobie innego towarzysza niż żółw. Te gady 

widziały już wiele - już od ponad 100 milionów lat mieszkają 

na Ziemi, i wiele jeszcze zobaczą. To właśnie przyciąga ludzi, 

ponieważ żółwie mogą spędzić z człowiekiem całe jego życie. 

Żółwie domowe najlepiej trzymać w szklanym terrarium, 

które posiada otwory wentylacyjne na różnej wysokości. 

Minimalne wymiary terrarium to dwie długości pancerza na 

pięć długości pancerza żółwia, ale wiadomo, że im większe 

tym lepsze. Podstawą diety żółwia lądowego powinny być 

trawy i rośliny zielone. Największymi przysmakami są babka 

lancetowata, koniczyna, 

stokrotki, mniszek lekarski oraz 

rzeżucha. Można podawać 

zwierzęciu warzywa takie jak 

cykoria, kapusta pekińska, rukola 

i kiełki. Żółwie cieszą się, gdy dostaną smakołyki, potrafią 

bawić się piłeczkami, ale są też delikatne i płochliwe  



ZAPAŁCZANE ZAGADKI MATEMATYCZNE 

Kontynuujemy serię zagadek matematycznych, których rozwiązanie 

polega na przełożeniu jednej zapałki w taki sposób, by równanie 

było prawdziwe. Dwóch uczniów, którzy trzykrotnie jako pierwsi 

zgłoszą się do swojego Matematyka  z prawidłowymi równaniami, 

cząstkową z matematyki. 

Zachęcamy Was do udziału 

w zabawie, tym bardziej, że 

motywacja jest dość 

mocna!!! ☺  

W końcu piątki z 

matematyki nie zdarzają się 

co dzień. Życzymy Wam 

sukcesów.  

Zagadki układa dla nas od 

początku istnienia obecnej 

gazetki  

p. J. Kornowski.   

  otrzymają bardzo dobrą 

ocenę  

Wiele się zmieniło w naszej szkole odkąd został Pan 
dyrektorem, czy ma Pan w planach jeszcze jakieś zmiany? 
Wymagania społeczności są duże, dlatego też postawiłem sobie 
poprzeczkę wysoko. Oprócz wydatków bieżących na rozwój szkoły 
wydano 900 tys. zł. na różne przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że 
część z kolejnych  zaplanowanych  zmian będzie widoczna już 
1.09.2023 roku. 

  

 Mała zmiana tematu. Jakie przedmioty w szkole lubił Pan 

najbardziej, które najmniej ? Zawsze przyjemność  sprawiały mi 

przedmioty techniczne, podczas których widoczny był efekt prac.  

Jakich nauczycieli Pan lubił, o jakich cechach 

charakteru?   Odpowiem krótko, nauczycieli z pasją.  

Wolał Pan być nauczycielem czy tak, jak obecnie, dyrektorem? 

Najtrudniejsze pytanie. Nie jest łatwo odpowiedzieć. Podjąłem 

decyzję świadomie startując do konkursu na stanowisko dyrektora. 

Pracy jest ogrom, w związku z tym, nie prowadzę zajęć lekcyjnych. 

Natomiast dobrze się czuję w tym, co robię.  

Czy nauczyciel to zawód,  o którym  Pan marzył, czy 

przypadek? Nie rozpatrywałbym mojego wyboru jako przypadek, 

tylko jako powołanie/misję. Mój staż pracy wynosi 10 lat. Na koncie 

mam sukcesy dydaktyczne i wychowawcze, więc na pewno nie jest 

to przypadek . 

Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Cieszę się, że byłam 

Pańską uczennicą, ale także z tego, że jest Pan dziś dyrektorem 

mojej szkoły. Życzę wielu sukcesów i satysfakcji z pracy. 

 



Z wizytą w Stolicy! 

2 marca 2023 roku mieliśmy 

okazję odwiedzić 

Warszawę. Nie pominęliśmy 

Starego Miasta, Placu 

Zamkowego i Kolumny 

Zygmunta. Kolejnym punktem naszego wyjazdu był ośrodek 

telewizyjny Cyfrowego Polsatu, gdzie towarzyszyliśmy 

narodzinom kolejnego odcinka programu rozrywkowego " Twoja 

twarz brzmi znajomo". Spędziliśmy tam wiele godzin w 

towarzystwie znanych osobowości 

telewizji. Napracowaliśmy się 

rozdając setki autografów, podpisując 

dziesiątki kontraktów  w 3 

odcinku18 sezonu programu Twoja 

twarz brzmi znajomo.. Możemy się 

oglądać w POLSACIE o godz. 

20.05, 17 marca w piątek , lub w powtórce 19 marca w 

niedzielę o godz. 15.40 również w POLSACIE. Zmęczeni lecz 

spełnieni późną nocą wróciliśmy do Nadroża. Dla większości z 

nas były to niespodziewane, piękne i pozytywne  

przeżycia.  

TARGI EDUKACYJNE W RYPIŃSKIM CENTRUM SPORTU 

W dniu 2 marca klasa 

maturalna IV AHL 

uczestniczyła w 

Targach Edukacyjnych, 

które odbyły się w 

Rypińskim Centrum 

Sportu. Organizacją 

spotkania zajęła się  

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Rypinie. 

 



VII Olimpiada  
Wiedzy o Żegludze i Drogach Wodnych  
w Bydgoszczy  

W piątek uczniowie naszej szkoły 
zmagali się z VII Olimpiadą 
Wiedzy o Żegludze i Drogach 
Wodnych w Bydgoszczy,  
która cieszyła się największym 
zainteresowaniem od początku  
jej wprowadzenia. Naszych 
uczniów przygotowywał 
nauczyciel przedmiotów 
zawodowych Tomasz Boniecki i 
chociaż nie podium, to i tak 
zaszczytnie.  
Nie poddajemy się i walczymy 
dalej. 
Nasza reprezentacja:  
Kinga Chorębiewska,  
Oskar Kruszyński  
oraz Mateusz Grzymkowski. 

 

                DZIEŃ KOBIET W ZS CKR 

Za sprawą męskiej części naszej szkoły ósmego marca działo się 

wiele w klasach, internacie, szkole. Wszystkie dziewczęta zostały 

zaproszone na ZUMBĘ, na każdym kroku spotykały je miłe 

niespodzianki, kwiaty i upominki. Dziękujemy, Panowie! 😊 

 

 



Dzień Kobiet w internacie!  

8.03.2023r. obchodziliśmy w internacie Dzień Kobiet. Chłopcy 

przygotowali test wiedzy, z którym dziewczyny poradziły sobie 

perfekcyjnie, scenkę kabaretową z udziałem " Marioli". Występ 

zakończył się dedykacją muzyczną " Bo z dziewczynami" oraz 

okolicznościowymi życzeniami. Chłopcy wręczyli również 

wszystkim Paniom własnoręcznie wykonane kwiaty i słodki 

upominek. 

 

Światowy Dzień Wody z PAH!  

Co roku, 22 marca na 

świecie obchodzony 

jest Dzień Wody. 

Celebrujemy go 

także my, klasy 

technikum inżynierii 

środowiska i 

melioracji - II ATB, III 

ATB i IV AT 

wspólnie z tysiącami placówek edukacyjnych w Polsce, 

podnosząc świadomość nt. globalnych wyzwań 

wodnych. 

 



NASI ZWYKLI NIEZWYKLI BOHATEROWIE 

Wśród naszych uczniów, zwykłych nastolatków ze swoimi 

problemami, radościami, zainteresowaniami przy niespodziewanej 

okazji, przez przypadek, gdy wychowawca goni za nieobecności w 

szkole są tacy, którzy tłumaczą się w niecodzienny sposób. Tak 

uzyskaliśmy informacje o dwojgu uczniach klasy IV AT.  

Agata Małkińska i 

Dawid Petrykowski 

robią coś totalnie 

bezinteresownie, by 

pomóc drugiemu 

człowiekowi - oddają 

krew w Regionalnym 

Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Brodnicy.  

Dawid z wielkim zaangażowaniem gra w piłkę nożną , pasjonuje się 

sportem szeroko pojętym. Agata jest przewodniczącą samorządu 

uczniowskiego, z-cą 

przewodniczącej samorządu 

klasowego,  pracuje w spółdzielni 

uczniowskiej itd., itp. Jest jedną z 

najaktywniejszych osób w naszej 

szkole w każdej dziedzinie.  

Bierzmy z Nich przykład. 

Warsztaty dotyczące handlu ludźmi 
03.03.2023 

                 W dniu 2 marca odbyły się w naszej szkole warsztaty z tematyki  

„Handlu ludźmi”  dla uczniów klas II,III i IV prowadzone przez Fundacje Czas 

Wolności przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Rypinie, p. asp. 

szt. Arturem Sugalskim z Zespołu do Spraw Profilaktyki Nieletnich i 

Patologii. 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


