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213.
Na mocy art. 44 Konstytucji

jącej treści:

ogłas~am ustawę następu

USTAWA
z dnia 13 lutego 1929 r.
w sprawie ratyfikacji konwencji i umów Światowego
Związku Pocztowego, podpisanych w Sztokholmie
dnia 28 sierpnia 1924 roku wraz z odnośnemi regulaminami wykonawczemi.
Art. 1. Wyraża s ię z g odę na dokonanie przez
Prezydenta Rzeczypospoli tej Polskie,j ratyfikacji następujących umów, podpisanych w Sztokholmie dnia
28 sierpnia 1924 r. wra z z odnośnemi regulaminami
wykonawczemi:
L światowej konwencji pocztowej ,
II. międz ynarodowe g o porozumienia, dotyczą
cego paczek pocztowych,
III. międ z ynarodowego porozumienia, dotyczą
cego listów i pudełek z zadeklarowaną wartością,
IV. międ z ynarodowego porozumienia, dotyczą
cego przekazów pocz towych,
V. międz ynarodowe g o porozumienia, dotyczą
cego przelewów pieniężny ch,
VI. międzynarodowego porozumienia, dotyczą
cego zleceń pocztowych,
VII. międzynarodowego porozumienia', dotyczą
cego prenumeraty dzienników i pism perjodyc:zmych,
VIII. pr o tokółu końcowego konwencji pocztowej śyviatowej.
Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca
Ministrowi Spraw Zagranicznyc h, wykon;;tnie zaś
postanowietl, za war tych w powy ższej k,o nwencji
i umowach, poleca s ię Mi nistrowi Poczt i Telegrafów
w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.
się

Art. 3. Ustawa niniej1sza
z dniem jej ogłos ~ enia .

wchodzi

w

życie

Prezydent Rzeczypospolitej: l. M oścźcki
Prezes Rady Mini.strów: K. Barlel
Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski
Minister Poczt i Telegrafów:

Bogusław Miedziński

214.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW
z dnia 3 kwietnia 1929 r.
W

sprawie zakazu przywozu

mąki

pszennej i

mąki

żytniej.

Nr. 21,

§ 1. Przywóz mąki pszennej (poz. tar. celno 3
p. 1 b) i mąki żyŁniej (poz. tar. celno 3 p. 1 a) do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej jest zabroniony do dnia 31 lipca 1929 r. włącznie.
§~. Wykonanie niniejszego rozporządzenia
porucza się Ministrom: Skarbu, Przemysłu i Handlu
oraz Rolnictwa, każdemu we właściwym mu zakresie działania.

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłos zenia.

ży

Prezes Rady Ministrów: K. Barfel
Kierownik Ministerstwa Skarbu:

Grodyński

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Roln'ictwa: K. Niezabyfowski

215.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OśWIECENIA PUBLICZNEGO W PO-

ROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 7 stycznia: 1929 r,
w sprawie egzaminu specjalnego, którego złożenie
z wynikiem pomyślnym może uprawniać do odbycia
skróconej czyntiej służby wojskowej.
Na podstawie ustępów przedostatniego i ostat ..
niego art. 49 ustawy z dnia 23 ma'ja 1924 r. o powszechnym obowiązku wojskowym, której tekst jednolityogłoszony został w .załączniku do obwieszczenia Ministra Spraw Wojskowych z dnia 8 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 458) zarządza
się co następuje :

§ 1. Program, zakres wymagań i sposób skła ..
dania egzaminu specjalnego, odpowiadającego co
najmniej 6 klasom państwowej s.zkoły ogólnokształ
cącej, a uprawniającego do odbycia skróc'o nej czynnej służby wojskowej zawiera dołączony regulamin
i program egzaminu.

§ 2. Osoby ze świadectwem egzaminu .specjalnego, podlegające obowiązkowi odbycia czynnej służ
by wojskowej, będą mogły odbyć skróconą czynną
służbę wojskową tylko w tym wypadku, jeśli zarzą
dzenie Ministra Spraw Wojskowych, wY'da:ne w myśl
art. 49 ustęp przedostatni ustawy o powszechnym
obowiązku wojskowym (Dz. U. R. P. ·z r. 1928 Nr. 46,
poz. 458) takie 'o soby do skróconej służby powoła.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze w~hodzi w l.ycie z dniem ogłoszenia.

Na podstawie art. 7 p. h) ustawy z dnia 31 lipca
1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) za'fZądza się co

Minister

następuje:

Minister Spraw Wotskowych: J. Piłsudski

Wyznań

Religijnych
i Oświecenia Publicznego: Swi,tdlśkl

Nr.

Dzienni~
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I do rozp. Min. W. R.

§ 4.

i O. P. z dnia 7 stycznia 1929 r.

(poz.

~15).

REGULAMIN
egzaminu specjalnego, którego złożenie z wynikiem
moie uprawniać do odbycia skróconej
czynnej służby wojskowej.

W ską.zą.nie w życiorysie danych nj~dokładnych
może spowodować niedopuszq;enie do egzaminu, zaś
wskazanie danych nie;zgodnych z rzeczywistością
może spowodować uniewainieniejuż wydanego
świadectwa.

§ 5.

p()my~hn'łl1

§ 1.
Egzamin specjalny ma wykazać, czy kandydat
osiągnął stopień wykszt a łcenia i rozwoju umysłowe
go, odpowiadający ukończeniu co na jmniej 6 klas
państwowej szkoły średniej ogólnokształcącej.

§ 2.
Komisję

egzaminacyjne ustanawia kurator
potrzebnej liczbie przy ozna-

qkręguszkolnego w

~z'?nych prze~ nie~o ~imnazi ~ ~h p~ństwowych,
dając

P?-

do pubhczneJ wladomoscl mlęJSj:e 1,lrzędow :m:a
komisyj, terminy egzaminu oraz terminy składania
podań o dopuszczenie do niego.
Egzaminy odbywają się co n aj I?J nięj dwa razy
do roku.
.
Przewodniczące go i członków komisji powołuje
kurato:r z pośród dyrektorów i nauczycie.Ji gimnazjów państwowych na okres lat trzech, a w razie
wakansu na resztę trzyletniego okresu.
W egzaminie mogą brać ud zia ł d\łle gac i Ministerstwa Wyznań Religi jnych i Oś wiej:en ia Publ ic znegB i kuratorjum okręgu szko'l nego. Delegaci obecni na egzaminach nie biorą udziału w głosowaniu.

Do egzaminu może być dopuszczony tylko taki
ka'ndydat, który w chwili rOZJpoczęcia egzaminu ma
00 najmniej 16 lat życia.

§ 6.
Decyduje o dopuszczeniu kandydatów do egzaminu przewodniczący komisji, który mpże ;zwolnić
kan dydata od egzaminu z niektórych przedmiotów.
na pod stawie załączonych do podania świadectw:
szkolnych.
§ 7.
e,q zaminów piśmiennych wyznacza
komisji W porozumieniu'/. odnośny
mi egzaminatorami.
T ematy

przewodniczący

§ 8.
Egzamin specjalny obejmuje:
a)

ęg?aminowany.

Do pQAa'n ia naJety doł,\czyć:
1) metrykę uf od?;ęft ią,
~) tyęiorys własnor~cznie nfipisal1Y z doldadHęrn ws!l:a~an i~I11, gdzie ka ndyda t się u<:zył,

gdzie, kiedy i jakie składał egzaminy, oraz
jak przygotowywal się do e gza minu,
3) świadectw a szkolne, o ile je posiada,
4) wyka~ l~kt!1 ry ~ języ1!:ą polski ~go,
g) kwit k:ilsy !ikarbowęi, świi,ldczący o wplacę
piq taksy egzarnipacyjneL której wysokość
oluęśla się na 50 złotych,
6) dwie nienaklejone fotograf je, zaop~trzoIJ.e
wła>sno·ręcznym podpisem, umieszczonym na
po,dobiżnie,

7) &Wiii·Q!:łciwo rnoriilnośai, wy§tawione przez
właiGiwe włi.ube administracji ogólnej.

piśmienne:

1) z języka polskiego wypra cowanie na temat
z aczerpn i ęty z lektury polsk iej lub ogólny,
2) z mat ematy l;i dwa zada:nia: jedno z algebry,
drugi e z geo metrji,
3) z j ęzy ka oScego n o >,v ożytnego wypracowanie
w zakresie materjału, wskazanego w załą
czonym programi e egzaminu,
4) egzamin z rysunku.

§ 3.
Kandydat, pra gnący przystąpić do zdawania
egzaminu specjalnego, zwraca się z podaniem o dopuszczenie do egzaminu do jednej z k omisyj egzaminacyjnych na terenie tego okręgu szkolnego, w którym zamie.szkuje, lub w którym uczęszczał ostabio
do szkoły.
W podaniu nale~y zaznaczyć, z I:!:t6l'ego z trzech
języków ' obcych nowożytnych: francuskiego, angielskiego lub niemieckiego kandydat życzy sobie być

Egzaminy

b)

Egzaminy ustne:

1) z religji, 2) z języka polskiego, 3) z języka
obcego nowo ż y lnego, 4) z histor ji wraz z nauką
o Polsce w spółc z e sn ej, 5) z geografji, 6) z przyrodoznawstwa, 7) z fizyki, $) z matcmą.tyld.

§ 9.
Na wypracowanie z j ęz yka poj skiego i zadanie
z matematyki przeznacza się p o 4 godziny, na inne
egzaminy piśmienne po 2 y,; godziny, bez włączenia
czasu, zużytego na zadawanie t em:l tów. Pauz urzą
dzać nie wolno.

§ 10.
przy egzamil1ie pi ś miennym z języką. p,)!sl~ięgo
hl1dydilt mą prawo wybra~ z pomięd ~y wręczgny!:h
mU trzech i~mątów jedęn.
.

§ 11.
zdają egzaminy pi śm ienne pod konpr zęwodniPFtcęgo
lub ną.uczyciela d~mego
pfzedmiotlJ., oraz w miarę potr;zeby innych członków

Kandydaci

trolą

komisji, o ile liczba zdających jest większa nii 20,

. Nr .. 21.
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§ 12,

§ 19.

Kandydatom. nie wolno mieć przy sobie papie'ani ,p omocy nau.kO'Wych prócz słownika
na: egzamin j,ęzyka obcego nowo'żytnego oraz przyborów rysunkowych na egzamin z matematyki i rysunku. Papier ostemplowany pieczęcią dyrekcji odnośnego gimnazj!1m otrzymują oni na egzaminie, Kandyda't 'powinien oprócz wypracoyvania napisanego na
· czysto, oddać także bmljon wypracowania i wogóle
- zwrócić wszystkie otrzymane arkusze papieru, J eżeli
wypracowanie jest napisane porządnie t. j. bez po' pr,a wek, może być oddane bez przepisywania.

~ '~ J;u, . książek;

f

z

. § 13.
Jeżeli kandydat podczas egzaminu piśmi'enne
: go korzysta z cudzej pracy, posług uje się niedozwo.lOnemi środkami pomocniczerni lub .innym w tern
dopomaga, przewodniczący może bądź u sunąć go od
udziału w tym egzaminie, z prawem powtórzenia
egzaminu w , następnym terminie, bądź ocenić wypracowanie jako niedosta'teczne, bądź też pozbawić
· kandydąta . całkowicie prawa ,zdawania .egzaminu
specjalnego.
§ 14,
I
Prace piśmienne kandydat oddaje przewodni.,.
czącemu, względnie nadzorującemu człon kowi k omi-

sji, który, po podcyfrowa niu ich i zaznaczeniu poprawek wręcza je odpowiedniemu egzaminatorowi.

Przed egzaminem 'usinym komisja egzaminacyjna omawia i decyduje sp'rawę dopuszczenia ką.ndydątów do egzaminu ustnego,
-;
.

§ 20.
Do egzaminu ustnego nie mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy:
aj otrzymali z większości prac piśmiennych
oce ny ni eC:o sŁateczne, lub
b) w dwóch wypracowaniach wykazali rażącą
nieudolność, względnie nie zaczęli ich · pisać, lub
c) takąż nieudolność wykazali w wypracowaniu z języka pols'~iego .
.§

21.

Na egzamin ustny należy przygotować w . sali
egzaminacyjnej: prace piśmienne kandydatów,. teksty autorów polskich i ob'cych, mapy ge'ograficzne
i pomoce do innych przedmiotów egzaminu.

§ 22.
Przed egzaminem prZewodniczący dzieli kandydatów na grupy, ·z których każda zdaje jedn:ego
dnia,

,

§ 23,
§

~5,

Prace pIsmlenne ocenia naprzód egzamina tor,
Podkreśla: on błędy , zaznaczając ich rodzaj na mar; ginesie, a O:cenę wyraża jednym ze stopni : bardzo dobry; dobry, dostateczny, nie do,S't.ate czny, Ocena
winna być p.oparta uzasadnieniem, okieśla,jącem zalety i braki wypracowania,
,.' . '
Wypracowanie z matematyki ocenia się jednym
stopniem, chciaż polega na rozwiązaniu dwóch zadań
(z alge:bry i geometrji) :

§ 16,
Przewodniczący komisji przegląda wszystkie
wypracowa'nia i ustala ostateczne oceny ich przyczem może zmienić ocenę egzaminatora, motywując
to na piśmie.
§ 17,

W wypadkach: 1) kiedy przewodniczący przy
ustalaniu' ocen . stwierdzi w wypracowaniu korzystanie z cudzej pracy lub posługiwcmie się niedozwolo'- nemi środkami pomocniczerni oraz 2) w wypadkach
usprawiedliwionego odstąpienia kandydata lub niestawienia się na egzamin, przewidzianych niżej
w § 35, przewodniczący ma prawo zarządzić ponow' ne wykonanie wypracowań przez poszczególnych
kandydatów, wyznaczając dodatkowo w porozumieniu z odnośnym egzaminatorem nowe tematy.

§ le.
Po ustaleniu ocen należy pozoslałym członkom
· komisji dać sposobność zapoznania się 'z wypracowaniami.

Czas trwania egzaminu ustnego (ze wszystkich .
przedmiotów) jednego kandydata nie powinieqprzekraczać dwóch godzin. Gd'Y kandydat jest zmęczony
eg.z aminem, przew o dnicz ący możę . zarządzic$ · p~z.er
wę celem dania mu sposobności do wypoczęcia. ,

§ 24.
Przewodniczący ustanawia kolejność przedmiotów egzaminu i okręśla cza's trwania każdeg'o z nich
w granicach, zakreśl o nych § 23, Z danego przedmiotu egzaminuje powołany do tego członek komisji,
względnie zastępca, wyznaczony przez przewodniczącego z pośród członków komisji, a tylko w wyjąt. kowych wypadkach z poza ich grona. Inni członko
wie komisji mogą brać udział w egzaminowaniu tylko
za zgodą przewodnicząceg o,
PrzewDdniczący ma. prawo brać czynnyu.dział
W egzaminowaniu z każde g o przedmiotu. To samO'
prawO' przysługuje przedstawicielom Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oś:w;iecenia Publicznego i kuratorjumokręgu szkol,negD. o ilę są .obecni na ~gzaminie.
. .
.
' ' .'

§ 25.
Ocenę odpowiedzi ustnej z danego przedmiotu
ustala komisja egzaminacyjna po wysłuchaniu wniosku egzamin:atora oj wyraża ją jednym z czterech
stopni: bardzodobrYi dobry, dostateczn:y, niędosta
teczny.
§ 26,
Bezpośrednio

po 'egzaminie ustnym danej gru-

py kandydatów komisja egzaminacyjna ustala dla
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każ de go

z nich oceny ostateczne ze wszystkich przedmiotów egzaminu na ,podstawie: 1) wyniku egzaminóW piśmiennych, 2) wyniku egzaminów ustnych,
3) opinji członków komisji o wyrobieniu umysłowem
kandydata.
Oceny te komisja wyraża zapomocą
czterech stopni, wymienionych w § 25.

§ 27.
Od uchwały komisji o wyniku ostatecznym
egzaminu przewodniczący ma prawo odwołać się do
kuratora , który, na podstawie protokółów i wypracowań piśmiennych kandydata , rozstrzyga sprawę
, ostatecznie.
§ 28.
Po zakończeniu narady i podpisaniu pwtokółów
egzaminu przez członków komisji przewodnic zą cy
ogła'sza kandydatom danej grupy ostateczny wynik
egzaminu. W wypadku, przewidzianym w § 27, kandydat otrzymuje tylko wiadomość, że sprawa jego
· idzie do rozstrzygnięcia do kuratora, bez żadnych
. szczegółowych oświetleń.

§ 34.
Świadectwo

Ka'ndydat zdał egzamin specjalny odpowiadają
cy 6 klasom państwowej szkoły średniej ogólnok s ztał., cącej, jeżeli ogólny wynik egzaminu jest co. najmniej
dostateczny, to jest, jeżeli ze wszystkich przedmiotów
zdający otrzymał oceny ostateczne, nie niższe od
dostatecznych.
W wypa,dkach, gdy kandydat ma z jednego
przedmiotu ocenę niedostateczną , nie wykazał je· dnak w tym przedmi'o cie zupełnego bra'ku wiadomo· ści, a zato, zdając z innych przedmiotów , otrzymał
co najmniej dwie oceny dobre lub bardzo dobre, komisja może uznać ogólny wynik egzaminu za dostateczny.
Przepis, zawarty w ustępie drugim tego para· gra,fu, nie dotyczy języka polskiego, z którego ostateczna ocena niedostateczna decyduje o ogólnym
,niedostatecznym wyniku egzaminu.

§ 30.
Na posiedzeniach komisji egzaminacyjnej wszelkie wnioski zapadają większością głosów członków,
uprawnionych do głosowania w danej sprawie. W razie równości głosów roz.strzyga zdanie, za którem

którzy

§ 35.
Odstąpienie od egzaminu lub niestawienie się
na egzamin w którejkolw iek fazie jego przebiegu je's t
równoznaczne z niezdaniem go, o ile nie zo s tało naJeżycie usprawiedliwione chorobą lub inną poważną
przy czyną; w tych wypadkach kandydat powinien
usprawiedliwić się na piśmie ni ezwłocznie, a najpóź
nie j przed zakończeniem urzędowania komisji egzaminacyjnej, załączając odpowiednie zaświadczenia.
Komisja egzaminacyjna rozstrzyga, czy przytoczone
powody są wy, starcżające i ewentualnie wyznacza
termin zdawania bądź całego e2zaminu, bądź brakujących części egzaminu. .

§ 36 .
W razie pomyślnego wyniku egzaminu przewokomisji wydaje kandydatowi świadectwo
egzaminu specjalnego według ustalonego wzoru,
opatrzone pieczęcią te go gimnazjum, przy którem
jest czynna dana komisja.,

§ 37.

Z czynnoscl komisji egzaminacyjnej

należy

spi-

sać następujące protokóły:

1)

protokół

każdego egaminu piśmiennego, do
dołąc za się wypracowania,
protokół z posiedzenia, po ś więconego sprawie dopuszczenia zdających do egzaminów

z

którego

2)

ustnych,
protokóły w sprawie ostatecznych wyników
ca~g,o egzaminu.
Protokóły powyżs ze powinny być podpisane
przez wszystkich członków, biorących udział w da-

3)

nym egzaminie lub naradzie. Są one przechowywane
w szkole, przy której czynna była komisja.

§ 38.
, Egzamin specjalny
3 razy.

opowiedział się przewodniczący.

można

zdawać

najwyżej

§ 39.

§ 31.
Członkowie

komisji, którzy egzaminują tylko
niektórych kandydatów, gł osują tylko w sprawach
dotyczących tych kandydatów.

§ 32.
Uchwały

komisji mo g ą być powzięte przy obecności co najmniej 2/3 liczby wszystkich członków ko· misji, uprawnionych do głosowania w danej sprawie.

Przewodniczący po zakończeniu każdej trzyletskłada sprawozdanie kuratof0wi okrę

mej kadencji
gu szkolnego.

§ 40.
Członkowie komisji egzaminacyjnej pobierają
za swą pra cę wynagrodzenie w wysokości, oznaczonej przez Ministra Wyznań Re,li2ijnych i Oświecenia
Publicznego .

§ 33.

· kom~sj i.

podpisują

specjalnego

dnic z ący

§ 29.

Członków komisji egzaminacyjnej
tajemnica co do przebie2u egzaminów i

egzaminu

wszyścy członko'wie ' komisji egzaminacyjnej,
głosowali przy egzaminie danego kandydata.

§ 41.
obowiązuje
treści obrad

Świadectwo, o które m mowa w § 36, nie daje
wstępu do klasy VII-ej szkoły średniej ogólnokształcącej ani wo~óle żadnych upravmi eń , wyjąw-

prawa
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szy uprawnienie do skróconej czynnej s łużby wojskowej. i to tylko w wypadku wydania przez Ministra Spraw Wojskowych specjalnego zarządzenia
w tej sprąwi •
~ałącznik II do rozp. Min. W. R.
i O. P. z dnia 7 stycznia 1929 r.
(poz. 215).

PROGRAM EGZAMINU SPECJALNEGO,
którego złożenie z wyniltiem pomyślnym może upraw-

niać do oąbycia skróconej czynnej służby wojskowej.

Religja u;ymsko - katolicka.
Historja Biblijna St.arego Testamentu i Nowe-

go Testamentu. Katechizm. Liturgika, historja Kośc ioła

katolickiego w zarysie.
Język

polski:

Kandydat winien:
1) poprawnie i biegle władać językiem polsk im
w słowie i w piśmie.
2) ro zumieć pods tawowe właściwości w zakresie gramatyki i stylistyki współczesnego ję
zyka literackiego.
3) umieć czytać z najeżytem ro<zumieniem prozaiczne i poetyckie utwory średniego stopnia trudno ści,
4) wykazać znajomość wskazanych poniżej arcydzięł litera tury,
5) orjentowąć się w dziej a ch najważniejszych
pr ąd ów literackich w Polsce.
Lektura: Kpchąnowski: "Tnmy" lub kilka pie śn i lub
"Odprawa po s łów greckich".

K.

Brodzińsk i : "Wie & ław" .

A. Mickiewicz: "Gr aży na", . "Pan Tadeusz". III ~z. "Dziadów" (ważnie js ze
scę: ny ).

Słowacki: "LilIa W eneda".
A. Fredro : "Zell1st ą",

Orzeszkowa - wybór nowel.
Konopnicka
wybór nowel.
Sienkiewicz
wybór nowel.
"
"Ogniem i mieczem".
"
"Krzyżacy" ,
Prus: "Lalkfj:" lub Sienkiewicz: "Quo
vadis".
L. l\llba.la: "Szkice historyq:nę" (wybór).

Z literatury powszechnej: Homer "Il jada" i "OdysUtwory

napami ę ć:

sea" (w skróceniu).
Moljer: "Skąpiec".
Pieśń Legjonów : "Jeszcze PoIska nie z g inęła " , Wybran e
urywki z utwo rów M.iek jewiGza i z utworów doby pomickiewiczowskiej (np. z utworów
Asnyka).

Język nowożytny

obcy.

Nr. 21.

zyku odpowiadać na zadawane mu pytania 'w zakresie najprostszych zjawisk życia codzien nego oraz
zdawać krótko s p rawę (p iśmien nie i ustnie) z przę
czytanych ustępów.

H i S t o r j a.
(w ra z z nauką o Polsce współczesnej).
a) Kandydat winien wykazać - na poąstawie
odpowiedniego doboru faktów o znaczeniu ogólniejszęm, a poznanych dosta tecznie szcze góło wo, - znajomość i rozum:enie istniejących stosunków polityq:nych. społecz ny ch, kulturalnych i gospodarczych
narodu polskiego na tle dziejów pows,z echnych.
Zakres materjału:
Dziej e starożytne: W schód, Grecja i Rzym.
Z epo ki średniowiecza prehistorja Polski, Rzym,Bizancjum, Mekka jako trzy §redniowieczne ogniska
kulturalne. Cesarstwo a papiestwo. Budowa pafist wa polskiego, rozwó j jego. Wyprawy krzyżowe i ich
skutki. P odboje tureckie. Czasy nowożytne, Wielkie
odkrycia geograficzne. Odrodzenie i reformacja religijna. Wiek mocarst wowy W Polsce. Pols ka w czasie
prze wagi Francji m . Zachodzie, a Turków na Wschodzie. Równow aga polityczna Europy w oparciu o militaryzm a,bsolutnych monarchij a anarchja możno
wł adcz a. W Polsce. Nowe ideje poJityq;ne w święcie
i ich realizacja, Rozbiory Polski. Stan polityczny zil~m
polskich po rozbiorach. Główne wyprawy Ną.pole'Oqa
i znaczenie je1o. Kongres Wiedeńs ki. P ows tanie listopadowe w Polsce. Wiosną. naf'Odów 1848. Powsta
nie styczn iowe w Polsce, Wojna francusko - pruski!:.
Walka z zab orcami w Polsce. Wielka wojna eumpejska i znaczenie jej dla sprawy polskiej. Trąktat Wersalski ..
b) Kandydat winien wykazać znajomość ustroju społecznego Polski, rozumieć, co to jest państw p,
pańetwo wość polska dilwniej a dzisiaj. orjentować
się co do obecne go ljsl!"'oJl.l Państwa Po jskiego, żyda
p e,litycznego, znaczenia prawa, kultury i \;ywilizacji
oraz obowiązkó w obywatela poiskiego - w związkU
z dzisie jszem położen i em ge o ~ raficznem Polski i stanem gospodarczym świata i Polski.
4

G~

p

g r ił i i ą.

Kandydat winien wykazać znąjomość najwa'ż
niejszych rzeczy i zjawisk. związanYch ? ziemią,
przedewszys tkiem z ziemią polską. w ich wzajemn ym z w iąz k u konkret i'l YJ11 i z podkre śleni em zjawisk przys to sowania c z ł o wieka do warunków fizyczny ch i biogeograficznych powierzchni ziemi.

Pr zy r odozna w st

W

o.

Kandydat winien wy4a zać zn ajomoś ć życia organiz!nu w zw i ązku z je'~ o budową i W z alężn ości od
środowiska
na przykładach konkretnych roślin
~ zwierząt oraz znać monografję organizmu czło
wieka. .
F i ~ y k a.

Kanpydat Wlmęn j.jjaWfllc ęleffl~TltąrTlą znajomość: zasad dynamiki, WłaSllO$ci cieq:y i gą~gW, tęr
(j. frąncu s ki . angielski. niem iec ki - do wyhoru).
Kandydat ~iniell umieć poprawnie w óbcym i.ę- . mometrji i kalorymetrji oraz dokła,dniejszil ~n~jo-
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mość podstawowych zjawisk z nauki o prądzie elektrycznym wraz z wa ż niej szemi zastosowaniami praktycznemi, WTeszcie - zasad optyki geometrycznej.

M a t e m a t y k a.
A.

Arytmetyka i algebra.

Liczby całkowite. Ułamki zwyczajne . Ułamki
metrycznych. Wprawa w rozuwzględnieniem stosunków
z dziedziny przedmiotów
nauki i t. d.
Użycie nawiasów. Wzór algebraiczny. Za's adnicze prawa arytmetyki.
Liczby wzgl ędne .
Cztery d:r.iałania na jednomianac h i wielomianach (z wyjątkiem dz ielenia wiel omianu przez wielomian).
Pot ęgowanie
jednomianów.
Przypadki
,szczegó1ne mnożenia wielomianów. Ułamki algebraiczne.
Pojęcie funkcji; wykresy.
Równania i układy równań stopnia pierwszego
(ukła,danie i rozwiązywanie) . Funkcja linjowa. Nierówność pierwszego stopnia.
Rozwiązanie graficzne i dyskusja układu dwu równań lin jowych. Ł atwe
plizykłady dyskusji zadań, których ro związan ie prowadzi do równań stopnia pierwszego.
Przybliżenia lic zb owe . Wyciąganie pierwiastka kwadratowego z liczb. Pojęcie ogólne lic zby niewymiernej w związku z mierzeniem odcinków. Działania na wyrażeniach pierwiastkowych.
Równanie stopnia drugiego (układanie i rozwiązywanie). Wyró żn ik. Znaki pierwias tków. Trójmian kwadratowy, jego wykres, własności . Nierówność stopnia drugiego. Najprostslz e przykłady dyskusji zadań, których rozwią z anie p rowadzi do równania kwadratowego .
Rozwiązywanie układów dwu równań: 1 i 2
stopnia, ora z łatw yc h układów 2 ró wna ń stopnia
2-go. Rozwi ązywanie łatwych równań niewymiernych.
Postęp arytmetyczny i geometryczny skoń
czony.
dziesiętne . Układ miar
wiązywaniu zadań z
handlowych, obliczeń

B.

Geometrja.

Pojęcia wstępne.
Równośćod dąków ,
metrja w płaszczyźn~ .

kątów

i trójkątów.

równole głe . Równoległoboki.
Koło . Kąty w kole.

Proste

Sy-

Trapez.

Rzut
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uko śny równo, legły.

W'ielościany wypukłe; graniastosłupy, ostrosłu
py. Pola powierzchni wielościanów. Obliczanie obję
tości graniastosłupów. Objętość ostrosłupa.
Walec obrotowy, stożek obrotowy, kula. Pola
poWierzchni oraz objętości tych brył. Pole powierz-

chni bocznej odcinka kulistego i warstwy kulistej;
objętość wycinka kuli.
Uwaga: Nie s ą w ymagane dowody wzorów,
wyznaczających: długość okręgu, pole koła , objętość
ostro słupa, wskazane pola powierzchni i objętości
brył obrotowych. Kandydaci winni jednak umieć swobodnie i wpraW!nie stosować te wzory, równie jak
inne, w odpowiednich zadaniac h.

R y s u n e k.
Kandydat winien wykazać umiejętność rysowania z natury, z uwzględnieniem światłocienia, niezbyt trudnych przedmiotów, np. sprzętów, naczyń,
przyrządów, kwiatów, zwierząt wypchanych, fragmentów wnętrz i t. p.
Zwracać uwagę nale ży przedewszystkiem na
oddanie charakteru całości i ust'Osunkowanie szczegółów.

216.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 23 lutego 1929 r.
w sprawie zmiany nazwy ewidencyj katastru podatku gruntowego w' okręgach administracyjnych izb
skarbowych we Lwowie i w Krakowie oraz w cieszyńskiej części województwa śląskiego.
Na zasadzie art. 7 ustawy z dnia 8 kwietnia
1919 r. w przedmiocie objęcia przez Ministerstwo
Skarbu administracji skarbowej na ziemiach polskich,
które wchodziły w skład b. monarchji Austrjacko Wę gi erskiej (Dz. P. P . P . Nr. 31, poz. 261) oraz art. 15
ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P.
Nr. 65, poz. 391) e;arządzam co następuje:

§ 1. Zmienia się nazwę istniejących w okrę
gach administracyjnych izb skarbowych we Lwowie
. i w Krakowie oraz w cieszyńs kiej części wojewódzRównoważność wielokątów .
Mierzenie odcinków. Prop orc jonalność odci,n- twa śląskiego ewi,dency j katastru podatku grunto,w eków. Jednokła,dno ść i podobie ństw o. Związki mia- go na "urzędy katastralne".
rowe w trójk ącie prostokątnym i dowolnym. Potęga
§ 2. Ro zporządzenie ninie}sze wcho-d zi w ży
punktu względem koła . Wielokąty foremne . Funkcje
cie z dniem ogłoszenia.
trygonometryczne kąta ostrego.
Obliczanie pól wieJo'kątów.
Minister Skar:bu: G. Czechowicz
Długość okręgu i pole koła.
Umiejętność rozwiązywania zadań konstrukcyjnych, zwła,szcza metodą miejsc geometrycznych.
Proste i płaszczyzny w przestrzeni; równolegPodstawowe konstrukcje ge'ometryczne.

łość, ,prostopadłość. Kąty dwuścienne. Kąty bryłowe.

