
Drodzy Maturzyści!



Trzy lata temu przekroczyliście próg LXXVI LO im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. To właśnie tutaj 
poznaliście nowych przyjaciół, wkroczyliście w wiek 
dorosły. Spędziliście wiele cudownych chwil, które 
będziecie wspominać przez najbliższe lata. 

Na pewno doświadczyliście również porażek, ale 
pamiętajcie, wszystko co się wydarzyło, Was 
wzmocniło. 

Mamy nadzieję, że opuszczacie naszą szkołę dumni 
z tego, co osiągnęliście. 

Niestety, sytuacja w której znajdujemy się 
aktualnie, nie pozwala nam pożegnać się w 
tradycyjnej formie. W ramach podziękowania i 
pożegnania, my uczniowie klas drugich 
przygotowaliśmy krótką prezentację, by 
przypomnieć Wam najważniejsze wiadomości do 
matury. Liczymy na to, że spodoba się Wam taka 
forma i przede wszystkim skorzystacie z tych 
materiałów 4. maja!



Polski język jest najlepszy, 
śmieszny, fajny, nie złowieszczy







A teraz Pitagoras i spółka...



Wzory skróconego mnożenia - pamiętacie? 

● 1) sześcian sumy (a+b)³ = a³ + 3a²b + 3ab² + b³
● 2) sześcian różnicy (a-b)³ = a³ - 3a²b + 3ab² - b³
● 3) suma sześcianów a³ + b³ = (a+b) * (a² - ab + b²)
● 4) różnica sześcianów a³ - b³ = (a - b) * (a² + ab + b²)
● 5) kwadrat różnicy (a-b)²= a² - 2ab + b²



f(x) = ax²+bx+c 

Tabela wartości funkcji trygonometrycznych: 



Pora na angielską herbatkę...



Zapewne wiecie, jak bardzo ważne jest bogate słownictwo w różnych formach 
wypowiedzi, dlatego mamy przygotowane dla Was tabele, które pomogą znaleźć 
synonimy.





Talented, brilliant, incredible, amazing, show 
stopping, spectacular, never the same, totally 
unique...

Nacechowanie danego podmiotu urozmaica 
wypowiedź, ale dodatkowo podkreśla 
wartość/charakter. 

Niektóre słowa mimo podobnego 
znaczenia i pisowni, różnią się 
kontekstem i wymową. 



Kolej na “przypominajkę” z rosyjskiego



     

                                                                                                               ЗАПОМНИ!!!                                                  

                                                             жи, ши - пиши с буквой и

                                                                      ча, ща - пиши с буквой а 

                                                                      чу, щу - пиши с буквой у 

                                                                                       

                                                                                                                                                                                 

                                                                       

                                                                                        

                                                                                  



                                                                             пишешь 

                                                                       слышишь

                                                                       смотришь

                                                                       знаешь 

                      Слышать

слышИт, слышИшь, слышИте

пробОвать, пробОвал, пробОвали



Про пробелы!!!!

„Природа не 
терпит пустоты, 
но почему 
большинство 
людей 
стремятся 
заполнить 
проблемы 
мусором”



Читайте Внимательна



Podróż po niemieckim



polski: Nazywam się…
angielski: My name is…
hiszpański: Me llamo...
włoski: Mi chiamo…
NIEMIECKI: ICH HEIßE…

polski: Która jest godzina?
angielski: What time is it?
hiszpański: ¿Qué hora es?
włoski: Che ore sono?
NIEMIECKI: WIE SPÄT IST ES?

siebenhundertsiebenundsiebzigtausendsiebenhundertsiebenundsiebzig - 777 777

vor nach

5 vor halb5 nach halb

halb

Viertel Viertel

polski: Dzień dobry!
angielski: Good Morning!
hiszpański: Buenos dias!
włoski: Buongiorno!
NIEMIECKI: GUTEN MORGEN!



du                               you
dich                           you
dir                              you
Sie                              you
Ihnen                       you
ihr                              you
euch                         you

N der die das die

D dem der dem den + n

A den die das die

Ihm ihr ihm ihnen

ich mache wir machen

du machst ihr macht

er,sie,es macht Sie, sie machen

REGULARNA ODMIANA

der Morgen - ranek
am Morgen - rano
morgen - jutro



A na koniec...

życzymy Wam jak najlepszych wyników na 
maturze, dostania się na wymarzone uczelnie, 
sukcesów w dalszym rozwoju osobistym oraz 
samych radosnych chwil w Waszym życiu!

Koleżanki i koledzy z 76 LO ;)



POWODZENIA NA MATURZE!


