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MATURA 2018. ROZWÓJ EDUKACJI W POLSCE
ZADANIA Z MATEMATYKI DAWNIEJ I DZIŚ
MATURA 1950

MATURA 2000

Drwal ściął drzewo za 100 złotych,
5 % odpala.
Drugie tyle - koszt roboty.
Oblicz dochód drwala.

Drwal ściął drzewo za 100 złotych,
Dychę wziął pan Czesio.
Koszt odejmij od tej kwoty.
Zaznacz: dziewięćdziesiąt.

MATURA 1980

MATURA PO REFORMIE

Drwal ściął drzewo za 100 złotych,
Na pniu sprzedał całość.
Przepił dychę do soboty.
Ile mu zostało?

Z tym zadaniem ma kłopoty
Niejeden mądrala:
Drwal ściął drzewo za 100 złotych.
Pokoloruj drwala.

WOJCIECHÓWKA W WARSZAWSKIM KLUBIE KSIĘGARZA
MKWD W PROGRAMIE ZANIM NAS WYRZUCĄ - FOTORELACJA, 23 KWIETNIA 2018

W programie wystąpił gościnnie Zdzisław Słowiński jako Jasio Psuj (90 lat ale jaka forma!), tekst w numerze 87 MKWD

Hit programu: Biełyje rozy (tekst w numerze 89 MKWD), po występie życzenia imieninowe i kolejka po autografy 😊
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NOWA JAKOŚĆ W POLITYCE

nr 17 (909), 10 maja 2018
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Kiepski prawnik, pan magister,
Co intencje ma nieczyste,
Za którego złamanego nie dam grosza,
Jak sam przyznał, bez oporu,
Nie szanuje profesorów,
Mając za nic zdanie Zolla i Strzembosza.

Dość się pewnie czuje władza,
Gdy kumplami poobsadza
Wszystkie stołki,
stąd ta ciągła walka z czasem.
Warto dziś, bo to jest w cenie,
Wójta z Pcimia mieć w Orlenie,
Chodzi o to, by się udał skok na kasę.

Dziś zrzucamy z piedestału,
Resztki dawnych ideałów,
Za to miarę patriotyzmu mamy taką:
Można się nie skalać pracą,
Byle tylko biegać z racą,
W kominiarce, krzycząc głośno:
Śmierć lewakom!

Aby rządzić dwie kadencje,
Niepotrzebne kompetencje,
Byle modlić się
i klęczeć przed ołtarzem.
Choćbyś nawet tonął w grzechach,
Gdy cię poprze ważny klecha,
Możesz liczyć na sowite apanaże.

Żaden Gajos, Stuhr i Jandy,
Nie pasują do tej bandy,
Nie znajdują dziś uznania weterani,
Dziś są wzorem, niech ja skonam,
Ci co grali faraona,
Albo babcię Józefinę na plebanii.

Za to może, w ramach rządu,
Niezależność zniszczyć sądów,
Zmieść elity, żeby wzrosła jego ranga.
Dziś nabytkiem jest bezcennym,
Ten, co wspierał stan wojenny,
I sędzina, co za męża ma Wolfganga.
Refren:

Refren: Nowa jakość w polityce…
Nowa jakość w polityce:
Jaki Prezes, taki wice,
Mamy nowy trend w kulturze i nauce.
Niszczy się autorytety,
Bo na władzę ma apetyt
Zwykły prostak, chmara żuli, różne buce.

Refren: Nowa jakość w polityce…
Mógłbym dalej tak wyliczać,
Choćby orłów z Woronicza,
Ale nie chcę już zaprzątać wam uwagi,
Wierzę wciąż, że kraj się zbudzi,
Że już dość mamienia ludzi,
I że wreszcie ktoś zawoła:
Król jest nagi!
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Kiedyś, dążąc do kariery,
Trzeba było mieć maniery,
Elegancję, erudycję, szyk, kulturę.
Wybierano ludzi z klasą,
Dziś kit można wcisnąć masom,
I wybiorą byle jaką kreaturę.
Komu w głowie brak oleju,
Albo się nawąchał kleju,
Może łatwo wejść do Sejmu lub Senatu.
Mierny, bierny, ale wierny,
W mig wykona plan misterny,
I zamieni kraj ojczysty w dom wariatów.
Refren: Nowa jakość w polityce…
3
Można zrobić, to się zdarza,
Dygnitarza z perukarza,
Taka teraz dominuje rasa panów.
Pani burmistrz z gminy Brzeszcze,
Może sobie w Sejmie wrzeszczeć,
Jako premier udający męża stanu.
Inna wali w łeb obuchem:
Bartoszewski był pastuchem!
Dla niej dobre wychowanie
nic nie znaczy.
Nie zaznała roli matki,
Ale lubi jeść sałatki,
I każdego przeciwnika obsobaczy.
Refren: Nowa jakość w polityce…

nr 16 (908), 26 kwietnia 2018

GAMOŃ PLUS
Jak rząd zażegna protest w Sejmie?
Pana Premiera boli głowa.
- Niech najbogatszych dziś obejmie
Danina Solidarnościowa!
Jednym zabierze jak Janosik,
Wszak rozbójnicze zna metody,
Tym najbiedniejszym rzuci grosik,
Jeszcze zostanie na nagrody.
I to jest sposób! Lecz dlaczego
Jednorazowo grać tę rolę?
Uczmy tych zasad od małego!
Wdrażajmy pomysł w każdej szkole!
Panie Premierze! Wrzuć na luz!
I wprowadź program Gamoń plus.

Niech część swych piątek odda kujon
I prymus co jest chlubą szkoły,
Nieukom, którzy wagarują,
Żeby mnożyły się matoły.
Tym, co mierzyli zbyt wysoko,
Obetnie się emerytury,
Dołoży leniom, obibokom
I zwolennikom dyktatury!
Bo rzecz do tego się sprowadza,
By wleźć na szczyt po cudzych plecach,
Byle głosować jak chce władza,
A rząd w rewanżu coś obieca.
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