Dziennik Ustaw. Poz. 215 i 216.

Nr. 21

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

397

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.

