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PODSUMOWANIE I SEMESTRU 

 
Za nami pół roku nauki. Na szczęście w większości lekcje odbywały się w szkole. 
Teraz czas na podsumowania i zaprezentowanie najlepszych uczniów oraz klas.  

 

Najlepsi uczniowie pod względem średniej ocen („Złota dziesiątka”):  

1. Jan Bronner, 4a 

2. Aleksandra Biedrzycka, 6a 

3. Nina Zdyb, 8a 

4. Luba Ishida, 4b 

5. Karolina Gago, 5a 

 Aleksandra Zacharczuk, 5a 

 Zofia Gogacz, 5b 

6. Maksymilian Aratyk, 4a 

 Helena Hreczaniuk, 4b 

 Maciej Zdyb, 4b 

 Zuzanna Sokołowska, 5a 

 Gabriela Lenkiwicz, 5b 

 

7. Liliana Frąckiewicz, 4b 

 Helena Miklewicz, 5a 

 Magdalena Gomola, 5b 

8. Stanisław Modzelewski, 7b 

9. Marcel Białobrzeski, 4a 

 Jakub Grzechnik, 4b 

 Aleksander Wróblewski, 4b 

 Liliana Piotrowska, 5b 

 Nina Salwa, 8c 

 Olena Tymkiv, 8c 

10. Maria Ostrowska, 4b 

 Aurelia Bojarska, 5a 

 Alicja Szafraniec, 6a 

Najlepsze klasy pod względem  
średniej ocen: 

1. 4b-średnia 4,82 

2. 4a- średnia 4,58 

 5a- średnia 4,58 

3. 5b- średnia 4,43 

4. 6a- średnia 4,25 

5. 8a- średnia 4,24 

Najlepsze klasy pod względem  
frekwencji: 

1. 7b- 89,94% 

2. 7a- 88,21% 

3. 6a- 86,21% 

4. 4b- 85,74% 

5. 7c- 85,61% 

Opracowała: Beata Rusak  
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Coś dla fanów  
sportów zimowych 

 

ZIMOWE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE 

 

 

 

 

 

4 lutego 2022 roku rozpoczęły się Zimowe Igrzyska 

Olimpijskie w Pekinie. Są one XXIV edycją tej impre-

zy.  

Olimpiada czy Igrzyska Olimpijskie? 

Olimpiadą (z języka greckiego olympiás, olympiádos) 

nazywano na początku wyłącznie czteroletni okres 

pomiędzy dwoma kolejnymi igrzyskami w Olimpii. 

Pierwsze tego typu wydarzenie miało miejsce w 776 

r. p.n.e w Olimpii, czyli mieście położonym na Pelo-

ponezie.  Dlatego igrzyska noszą nazwę olimpijskie, a 

na sportowców mówi się olimpijczycy.  

Igrzyska Olimpijskie - to wydarzenie sportowe, pod-

czas którego odbywa się współzawodnictwo pomię-

dzy sportowcami w zawodach indywidualnych i dru-

żynowych, a nie - pomiędzy krajami; Igrzyskom to-

warzyszy bogaty program edukacyjny i kulturalny.  

 

Pekin - dyscypliny sportowe 

Na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich medale zosta-

ną rozdane w 15 dyscyplinach. 

 

Biathlon – to zimowa dyscyplina sportowa opierają-

ca się na połączeniu biegów narciarskich ze strzelec-

twem. Zawodnicy mają do pokonania określoną od-

ległość, ale w czasie wyścigu muszą kilkakrotnie za-

trzymać się i oddać 5 strzałów. 

Bobsleje – sport zimowy wywodzący się z XIX-

wiecznej Szwajcarii, będący częścią Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich od 1924 roku. Polega na zjeździe 

z toru pokrytego lodem specjalnymi saniami. W za-

wodach biorą udział drużyny dwu- lub czteroosobo-

we. 

Skeleton – to zarówno nazwa dyscypliny olimpij-

skiej, jak i specjalnych, jednoosobowych sań, na któ-

rych zawodnik zjeżdża z toru lodowego w konkuren-

cji. Zawody są indywidualne. W trakcie pokonywania 

toru zawodnik może osiągnąć prędkość nawet do 

130km/h. 

Curling – zwany inaczej „szachami na lodzie” ze 

względu na precyzyjność. Do gry używa się kamieni, 

którymi trzeba trafić do domu. W każdej rozgrywce 

udział biorą dwie czteroosobowe drużyny. 

Hokej na lodzie – dyscyplina sportowa znana już XVI 

wieku, której zasady powstały znacznie później w 

Kanadzie, która jest uważana za ojczyznę hokeja. 

Sport polegający na wbijaniu kauczukowego krążka 

do bramki przeciwnika. Mecze odbywają się na lodo-

wisku. 

Łyżwiarstwo figurowe – sport zimowy będący analo-

gią do letniej gimnastyki artystycznej. Figury i układy 

taneczne wykonywane są w tym przypadku na lodzie 

i opiera się na skokach, piruetach czy podnosze-

niach. 

Łyżwiarstwo szybkie – zimowa dyscyplina olimpijska 

polegająca na jak najszybszym pokonaniu lodowego 

toru o długości 400 metrów na łyżwach. Zawodnika 

nazywa się panczenistą. 

Short track – jedna z łyżwiarskich dyscyplin Zimo-

wych Igrzysk Olimpijskich, która rozgrywa się na sto-

sunkowo krótkich torach – około 111 metrów. Pole-

ga na jak najszybszym dotarciu do mety. Zawodnicy 

rozwijają na torze zawrotne prędkości, a na zakrę-

tach podpierają się ręką – tzw. wykładanie. 

Biegi narciarskie – jedna z dyscyplin z rodziny nar-

ciarstwa klasycznego. Zawodnicy ścigają się na przy-

gotowanych wcześniej trasach na nartach biego-

wych z użyciem kijków. Zawody obejmują kilka 
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długości wyścigów – 10, 15, 18, 30 i 50 kilometrów, a 

także sprint i sztafetę. 

Kombinacja norweska – sport zimowy wywodzący 

się z Norwegii. Zapoczątkowany w XIX wieku. Jest 

połączeniem dwóch dyscyplin narciarstwa klasyczne-

go – skoków oraz biegów narciarskich. 

Narciarstwo alpejskie – tradycyjna forma narciar-

stwa najczęściej uprawiana przez amatorów. Polega 

na zjeździe na nartach ze szlaku pokrytego śniegiem. 

Narciarstwo alpejskie do repertuaru sportów olim-

pijskich trafiło w 1936 roku. 

Narciarstwo dowolne – to akrobatyczna dyscyplina 

sportów zimowych, która w 1992 roku po raz pierw-

szy pojawiła się na Zimowych Igrzyskach Olimpij-

skich. Narciarstwo dowolne odbywa się w kilku kate-

goriach, między innymi skokach akrobatycznych i 

jeździe na muldach. 

Skoki narciarskie – jedna z trzech dyscyplin narciar-

stwa klasycznego, która do kanonu sportów olimpij-

skich weszła w 1924 roku. Zawody polegają na wy-

konaniu jak najdłuższego skoku z rozpędu na skoczni 

narciarskiej – normalnej lub dużej. 

Snowboarding – wprowadzona w 1998 roku dyscy-

plina Zimowych Igrzysk Olimpijskich polegająca na 

wykonywaniu figur lub zjeździe na desce snowboar-

dowej ze stoku. Podczas Igrzysk snowboardowe za-

wody odbywają się w kilku konkurencjach, m.in. sla-

lomie i snowboard crossie. 

Saneczkarstwo – dyscyplina Zimowych Igrzysk Olim-

pijskich polegająca na zjazdach sankami po torach – 

sztucznych lub naturalnych. Rozgrywki mogą być in-

dywidualne i grupowe (dwuosobowe). Na końcowy 

wynik składa się czas przejazdów dwóch ślizgów sa-

neczkarskich. 

 

 

 

Polscy medaliści i rekordziści zimo-

wych igrzysk olimpijskich 

 

 

 

 

 

Ile zdobyli medali ogółem, ile złotych, w których dys-

cyplinach? Kto był pierwszym polskim medalistą 

olimpijskim, a kto zdobył tych medali najwięcej? Kto 

był pierwszym polskim mistrzem olimpijskim i kto 

ten tytuł zdobył najwięcej razy? 

Polska jest jednym z dwunastu państw, które wzię-

ły udział we wszystkich dwudziestu trzech edy-

cjach zimowych igrzysk olimpijskich, począwszy od 

1924 do 2018 roku. Nie oznacza to niestety, że nasz 

kraj jest potęgą sportów zimowych. W większości 

przypadków udział reprezentacji Polski był bowiem 

symboliczny, zarówno jeśli chodzi o liczebność 

uczestników, jak i dorobek medalowy. 

Na ten dorobek składają się dwadzieścia dwa meda-

le. Pierwszy krążek (brązowy) dla Polski zdobył Fran-

ciszek Gąsienica-Groń w kombinacji norweskiej pod-

czas ZIO w Cortina d’Ampezzo w 1956 roku. Pierw-

szym polskim zimowym mistrzem olimpijskim został 

skoczek narciarski Wojciech Fortuna w 1972 roku w 

Sapporo. 

Najlepsze dla „Biało-Czerwonych” były pod tym 

względem ZIO 2010 w Vancouver i ZIO 2014 w Soczi. 

W obu tych imprezach nasi sportowcy zdobyli po 

sześć medali, z czego w Soczi aż cztery złote. 

Nie można też powiedzieć, że polscy sportowcy są 

dobrzy w wielu zimowych dyscyplinach olimpijskich. 

Najlepiej świadczy o tym fakt, że medale na igrzy-

skach olimpijskich zdobywali przedstawiciele tylko 

pięciu dyscyplin, a zdecydowaną większość (20) spe-

cjaliści od: skoków narciarskich (9), łyżwiarstwa szyb-

kiego (6) i biegów narciarskich (5).     
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Najbardziej utytułowani polscy sportowcy na zimowych igrzyskach olimpijskich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Z OSTATNIEJ CHWILI!  
DAWID KUBACKI ZDOBYŁ BRĄZOWY MEDAL W INDY-
WIDUALNYM KONKURSIE NA SKOCZNI NORMALNEJ 
PODCZAS ZIMOWYCH IGRZYSK OLIMPIJSKICH W PEKI-
NIE. 
 

 
Opracowała:  Beata Rusak 

Justyna Kowalczyk (biegi narciarskie) 5 2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe 

Kamil Stoch (skoki narciarskie) 4 3 złote, 1 brązowy 

Adam Małysz (skoki narciarskie) 4 3 srebrne, 1 brązowy 

Zbigniew Bródka (łyżwiarstwo szybkie) 2 1 złoty, 1 brązowy 
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Powoli dobiega końca czas maskarad i swawoli – 

karnawał, w polskiej tradycji zwany również zapu-

stami. Rozpoczyna się najczęściej w dniu Trzech 

Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielco-

wą, która oznacza początek Wielkiego Postu i 

oczekiwania na Wielkanoc.  

Dawniej tańce i przebieranki miały zapewnić do-

brobyt i przywołać szczęście na cały rok, dziś są 

przede wszystkim okazją do radosnego spędzania 

czasu. Zwyczaje karnawałowe różnią się jednak w 

zależności od kraju. Sprawdźcie, czego możecie się 

spodziewać, odwiedzając w tym czasie Danię, 

Francję czy Brazylię i wiele innych krajów. 

Polska: 

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu w czasie ostatków 

młodzi mężczyźni przebierali się za różne zwierzę-

ta i wędrowali od chaty do chaty, by otrzymać 

kilka monet tzw. wykupu. W ostatni dzień karna-

wału kobiety zbierały się natomiast w karczmie na 

tańce. Dziś polski karnawał to przede wszystkim 

zabawy taneczne i spotkania w gronie przyjaciół. 

Hiszpania: 

W Hiszpanii organizuje się pogrzeb sardynki. Na 

hiszpańskiej wyspie Teneryfie odbywają się liczne 

parady, pokazy 

grup tanecz-

nych, koncerty 

i konkursy dla 

dzieci i doro-

słych. Zabawy 

kończą się w 

Środę Popielco-

wą charaktery-

stycznym dla tra-

dycji hiszpańskiej 

pogrzebem sar-

dynki. Papierowa 

kukła ryby niesio-

na jest w procesji 

żałobnej, a następnie zostaje utopiona w oceanie 

na znak odrodzenia się ludzi do nowego życia.   

Brazylia: 

Obchodzony od XVII wieku karnawał w Rio de Ja-

neiro co roku przyciąga tłumy turystów. Jedną z 

największych atrakcji jest bez wątpienia konkurs 

szkół samby, podczas którego liczne zespoły pre-

zentują swoje umiejętności taneczne. Przez 5 dni i 

5 nocy na ruchomej platformie, zwanej sambo-

dromem, odbywają się kolorowe pokazy.  

7 
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Włochy: 

Jeden z najbardziej znanych karnawałów na świe-

cie odbywa się w Wenecji. W tym czasie włoskie 

uliczki są pełne muzyki, tańca i charakterystycz-

nych weneckich masek. Tradycja ich noszenia się-

ga XIII wieku i 

najprawdopo-

dobniej związa-

na jest z fak-

tem, że dzięki 

maskom można 

poczuć się ano-

nimowo, a co za tym idzie – pozwolić sobie na 

większą swobodę. Zamaskowani uczestnicy kar-

nawału są sobie równi – biedacy bawią się więc u 

boku arystokracji. Karnawał w Wenecji rozpoczy-

na się od 

tzw. lotu 

anioła – 

akrobata 

unosi się 

na stalo-

wych li-

nach nad 

Placem św. Marka. Po raz pierwszy lot odbył się w 

1548 roku, kiedy jeden z artystów wspiął się na 

dach dzwonnicy, a stamtąd na linach 

„poszybował” aż do Pałacu Dożów. Niestety spadł 

i umarł.  

Dania: 

Karnawał w Danii to czas zabaw, w których biorą 

udział przede wszystkim dzieci. Jedną z nich jest 

uderzanie kijem w wiszącą na drzewie beczkę z 

namalowa-

nym na niej 

wizerun-

kiem kota (u 

nas jest to 

piniata). W 

beczce znaj-

dują się sło-

dycze, wysy-

pujące się, gdy tylko odpadnie dno. Każdy z 

uczestników zabawy ma ograniczoną liczbę ude-

rzeń, a zwycięzca – poza łakociami – otrzymuje 

również tytuł Kociego Króla.  

Niemcy: 

W Nadrenii i Westfalii w ostatni czwartek karna-

wału kobiety obcinają mężczyznom krawaty i re-

kompensują im to buziakami. O godzinie 11.11 

wdzierają się do ratuszy, by uciąć krawaty urzęd-

nikom i symbolicznie przejąć władzę w miastach. 

Zwyczaj ten zapoczątkowała w 1824 roku grupa 

praczek, które postanowiły wziąć udział w zaba-

wach karnawałowych zarezerwowanych wówczas 

tylko dla mężczyzn. 

Francja: 

Poza kolorowymi paradami najważniejszą atrakcją 

karnawału we francuskiej Nicei są bitwy kwiato-

we. W czasie przejazdu platform ozdobionych ro-

ślinami ozdobnymi uczestnicy parady obrzucają 

się gałązkami mimozy, gerberami, liliami i różami. 

Podczas jednej bitwy wykorzystywanych jest na-

wet 100 tysięcy świeżych kwiatów! Ta nietypowa 

tradycja pochodzi z XIX wieku, kiedy mieszkańcy 

Lazurowego Wybrzeża upodobali sobie organiza-

cję spektakularnych kwiatowych pojedynków.  

Belgia: 

W dniu Mardi Gras (tzw. tłusty wtorek) w Binche 

ulicami miasta maszeruje 600 mężczyzn ubranych 

w tuniki, spodnie z juty, kapelusze ze strusich piór 

i woskowe maski z zielonymi okularami, wąsami i 

bródką. Ich parada ma sławić powrót wiosny. 
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 Są to tzw. Gilles – mogą nimi zostać tylko miesz-

kańcy Binche, jest to dla nich wielki zaszczyt. Ich 

maski są chronione prawnie i mogą być noszone 

jedynie przez członków stowarzyszenia. Gilles nio-

są kosze pełne pomarańczy, którymi rzucają w 

tłum, gdyż mieszkańcy wierzą, że owoce te przy-

noszą szczęście. Karnawał w Binche został wpisa-

ny na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. 

Od czasów średniowiecza zmienił się bowiem je-

dynie w niewielkim stopniu. 

Karnawał w tym roku rozpoczął się 6 stycznia, czy-

li w dniu Trzech Króli, a zakończy się dzień przed 

Środą Popielcową- we wtorek, 1 marca.  

 

Źródła:  

https://images.app.goo.gl/RWLERaLW7cmTR9k96 

https://images.app.goo.gl/arQsTzF5Faej7ayw9  

https://images.app.goo.gl/QG5maJEbrrFjhien8  

https://images.app.goo.gl/wVJTWCo7NYsLS8Eh9  

https://images.app.goo.gl/mz16P3DECAEMeHvP8 

https://polskicaravaning.pl/  

 

Opracowały: Laura Pezda, Pola Tomczak, 8a  
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KARNAWAŁOWE SZALEŃSTWO  
W KUCHNI 

Trwa karnawał. Jest to czas różnych maskarad, balów zimowych, zabaw i mile spędzonego czasu. W tym 

numerze przedstawimy Wam kilka łatwych, a zarazem klasycznych słodkości, które na pewno Wam się 

spodobają :)  

1. Naszą pierwszą propozycją są faworki oznaczające chrust, ponieważ są idealnie kruche. Są one jedny-

mi z najbardziej znanych słodkości karnawa-

łowych. Jak większość karnawałowych słod-

kich przekąsek ich przygotowanie jest cza-

sochłonne, ale dla smaku warto poświęcić 

swój czas.  

Składniki: 
 400 g mąki pszennej  
 szczypta soli  
 1 jajko  
 5 żółtek  
 1 łyżka cukru pudru  
 6 łyżek gęstej kwaśnej śmietany  
 1 łyżka spirytusu lub octu  
 Dodatkowo:  
 2 litry oleju  
 cukier puder, dżem  
  

Przygotowanie: 

Mąkę przesiejcie do miski, dodajcie sól i wymieszajcie. W drugiej misce ubijcie jajko i żółtka z łyżką cukru 
pudru na puszystą i gęstą pianę (ubijajcie przez ok. 8 minut, początkowo najlepiej na parze, aby żółtka 
się ogrzały).  
Dodajcie do mąki, następnie dodajcie śmietanę i spirytus, zmiksujcie lub wymieszajcie łyżką. Połączcie 
składniki i zagniećcie gładkie ciasto. Uformujcie kulę, zawińcie w folię spożywczą i odstawcie na około 30 
- 45 minut w temperaturze pokojowej (po tym czasie ciasto będzie łatwiejsze do wałkowania).  
Ciasto zagniatajcie przez ok. 7 minut, następnie rozwałkujcie na placek, złóżcie na pół i znów rozwałkuj-
cie, ponownie składacie i rozwałkowujecie jeszcze 2-3 razy, w międzyczasie można też tłuc ciasto wał-
kiem. W ten sposób uelastyczniamy ciasto i wtłaczamy w nie powietrze.  
Ciasto podzielcie na 4 części i kolejno rozwałkujcie na jak najcieńsze placki (im cieńsze tym lepiej). Resztę 
ciasta trzymajcie zawinięte w folię spożywczą.  
Nożem lub radełkiem wytnijcie paski (ścięte na końcach prostokąty), mniejsze niż średnica garnka. W 
środku każdego paska zróbcie nacięcie, przez które przełóżcie jeden koniec ciasta. Złapcie za końce i deli-
katnie potrząśnijcie, aby faworek miał ładny kształt. Odłóżcie na bok i trzymajcie pod ściereczką podczas 
wycinania kolejnych faworków.  
Rozgrzejcie olej do 180 stopni C w szerokim garnku i włóżcie do niego po kilka faworków jednocześnie 
(szybko urosną i pokryją się pęcherzami powietrza). Smażcie na złoty kolor, po około 30 - 60 sekund z 
każdej strony.  
Faworki ułóżcie na ręcznikach papierowych. Po ostudzeniu posypcie cukrem pudrem. Można podawać z 
marmoladą lub konfiturą.  
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2. Następną propozycją są pączki. Tradycyjne, pyszne i tłuste łakocie, które wszyscy znamy. Kojarzymy je 

z Tłustym Czwartkiem, który jak sama nazwa wskazuje jest dniem, podczas którego możemy sobie po-

zwolić na jakąś bardziej kaloryczną zachciankę przed Wielkim Postem.   

Składniki: 
Ok. 20 sztuk 
 1 szklanka (250 ml) mleka  
 50 g świeżych drożdży (lub 14 g suszonych)  
 3 łyżki cukru  
 500 g mąki pszennej (np. luksusowej, tortowej)  
 szczypta soli  
 1 łyżka cukru wanilinowego  
 1 jajko  
 4 żółtka  
 4 łyżki stołowe masła (40 - 50 g), roztopionego i ostudzonego  
 2 łyżki spirytusu  
Oraz 

 1 litr oleju np. rzepakowego, smalcu, oleju z orzeszków ziemnych (arachidowych), oleju ryżowego, 
kokosowego lub palmowego  

 marmolada wieloowocowa (lub truskawkowa lub różana), może też być konfitura z róży (płatki ró-
ży w cukrze), konfitura truskawkowa, pomarańczowa lub wiśniowa  

 około 100 g cukru pudru  
 lukier (około 250 g cukru pudru i 1 - 2 łyżki wody lub soku z cytryny)  
 smażona skórka pomarańczowa  
 

Przygotowanie: 

Podgrzejcie mleko (ma być dość ciepłe, ale nie gorące), wlejcie do pojemnika lub miski, dodajcie pokru-
szone drożdże, 1 łyżkę mąki i 1 łyżkę cukru. Wymieszajcie i wstawcie do garnka z bardzo ciepłą wodą. 
Odstawcie na około 15 minut do czasu aż drożdże porządnie się spienią. W międzyczasie przesiejcie mą-
kę do dużej miski, dodajcie sól i cukier wanilinowy.  
Jajko i żółtka ucierajcie z pozostałymi 2 łyżkami cukru na białą i puszystą pianę (około 10 - 15 minut ucie-
rania). Do miski z mąką wlejcie wyrośnięte drożdże i wymieszajcie drewnianą łyżką. Dodajcie ubite jajka i 
wymieszajcie. Następnie dokładnie wyróbcie ciasto (ręką przez około 15 - 20 minut lub odpowiednią 
końcówką miksera przez 10 - 15 minut, ale na najmniejszych obrotach). Gdyby ciasto bardzo trudno się 
wyrabiało lub było za gęste, można dodać 2 - 3 łyżki ciepłego mleka. Na koniec wyrabiania ciasto ma od-
stawać od ręki.  
Do wyrobionego ciasta dodajcie roztopione i ostudzone masło oraz spirytus. Zagniećcie lub zmiksujcie 
ciasto do całkowitego połączenia się składników. Przykryjcie ściereczką i odstawcie w ciepłe miejsce do 
wyrośnięcia (np. blisko źródła ciepła, bez przeciągów) na około 1 lub 1 i 1/2 godziny, do czasu aż ciasto 
znacznie zwiększy objętość (najlepiej rośnie w dużych i szerokich miskach).  
Stolnicę lub blat kuchenny lekko podsypać mąką, wyłożyć ciasto i powygniatać przez około 2 - 3 minuty 
pozbywając się pęcherzy powietrza. Ciasto rozpłaszczyć na niezbyt duży placek (o wymiarach około 25 x 
30 cm i na wysokość około 2 cm), ostrą szklanką o średnicy około 6,5 cm wycinać kółka. Z pozostałego 
ciasta ulepić kulkę, zagnieść, rozpłaszczyć i powycinać resztę krążków.  
Krążki rozłożyć równomiernie na stolnicy, przykryć czystą ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na około 
30 - 45 minut do wyrośnięcia. Jeśli chcemy smażyć pączki od razu z nadzieniem, każdy krążek delikatnie 
rozpłaszczamy na dłoni, w środek kładziemy łyżeczkę nadzienia, zlepiamy brzegi jak w pierożkach i lepi-
my kulkę.  
Jeśli pączki będziemy nadziewać po usmażeniu, przekładamy marmoladę do rękawa cukierniczego zao-
patrzonego w ostrą i długą końcówkę. Na 15 minut przed końcem wyrastania pączków zaczynamy 
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rozgrzewać olej (najlepiej długo i powoli, w dużym i szerokim garnku) do temperatury 180 stopni. Przy-
gotować 3 talerze wyłożone ręcznikami papierowymi oraz łyżkę cedzakową. Zrobić też lukier: do miski 
wsypać cukier puder i dodać 1 łyżkę wody, wymieszać, dodać jeszcze więcej wody (stopniowo) aż lukier 
będzie odpowiednio gęsty. Do lukru można dodać też smażoną skórkę pomarańczową.  
Wyrośnięte pączki wkładać na odpowiednio nagrzany olej (smażymy partiami, po około 5 pączków jed-
nocześnie) i smażyć przez około 2 minuty z każdej strony. Pączki nie mogą za szybko się rumienić, bo w 
środku będą jeszcze surowe. Podczas smażenia regulować temperaturę oleju, aby drastycznie nie zwięk-
szała się i nie obniżała.  
Paczki wyławiać łyżką cedzakową i odkładać na papierowe ręczniki. Smażyć następne pączki jak poprzed-
nio. Po usmażeniu wylać ostudzony olej, nie będzie już potrzebny.  
Pączki ostudzić i nadziewać marmoladą wciskając głęboko końcówkę szprycy i wyciskając pożądaną ilość 
nadzienia. Pączki maczać w lukrze (gdy będą jeszcze ciepłe - wówczas lukier ładnie się rozprowadzi) i po-
sypać skórką pomarańczową lub posypać cukrem pudrem (gdy pączki będą ostudzone).  
Dobry tłuszcz do smażenia to np. olej rzepakowy, olej z orzechów arachidowych (ziemnych), olej ryżowy, 
smalec, olej palmowy i kokosowy.  
Optymalna temperatura smażenia pączków to 180 stopni C. W niższej temperaturze pączki mogą chło-
nąć tłuszcz. W wyższej - mogą się za bardzo i za szybko rumienić. W wyższej temperaturze olej zaczyna 
się niepotrzebnie palić.  
Dokładną temperaturę oleju można sprawdzić termometrem cukierniczym, bardziej tradycyjny sposób 
to włożenie końca rączki drewnianej łyżki i gdy spod spodu wydobywają się bąbelki - olej jest gotowy. 
Druga metoda nie jest zbyt dokładna :-)  
Olej rozgrzewamy powoli, stopniowo i dłużej na 
mniejszym ogniu, a nie krótko na dużym ogniu.  
Pączki smażymy po około 1,5 - 2 minuty z każdej 
strony, ale cały czas trzeba je obserwować i uwa-
żać, aby za szybko się nie rumieniły, bo w środku 
mogą nie zdążyć się usmażyć.  
Temperatura oleju nie może się obniżyć podczas 
smażenia, bo pączki zaczną chłonąć tłuszcz. W trak-
cie smażenia można, a nawet trzeba regulować 
płomień pod garnkiem z tłuszczem.  
Pączki smażymy w dużej ilości oleju, jeśli będzie go 
mało, paradoksalnie pączki szybciej nim nasiąkną.  
Nie można smażyć za dużo pączków jednocześnie, 
bo temperatura oleju za bardzo spadnie, muszą swobodnie pływać, mieć miejsce. Wybierzmy raczej 
większy i szerszy garnek i wlejmy od razu cały olej (1 litr).  
 
 
Wskazówki: 

Ciasto można wałkować i uderzać tradycyjną metodą - wałkiem lub też wałkować kilkakrotnie przystaw-
ką do miksera planetarnego.  
 
Nadzienie 
Pączki najwygodniej nadziewać po usmażeniu za pomocą szprycy i rękawa cukierniczego. Nadziewanie 
pączków po usmażeniu trwa krótko i można dać tyle nadzienia, ile się chce. Możemy nadziewać pączki 
przed smażeniem, ale trzeba uważać, aby dokładnie zlepić ciasto.  
Nadzieniem dla pączków może być: marmolada wieloowocowa lub marmolada różana czy truskawkowa. 
Dobre są też: dżem truskawkowy, dżem pomarańczowy, dżem wiśniowy i płatki róży w cukrze. Pączki 
polewamy lukrem lub posypujemy cukrem pudrem. Do lukru możemy dodać smażoną w cukrze skórkę 
pomarańczową.  
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 3. Na koniec proponujemy racuchy. Na pewno duża część z Was może je kojarzyć z pobytem u dziadków. 

Są różne wersje racuchów. My Wam przedstawimy klasyczne drożdżowe.  

Oraz 

 masło klarowane i/lub olej roślinny do smażenia  
 cukier puder  
 

Przygotowanie: 

Drożdże i jajko wyjąć wcześniej z lodówki, aby się ogrzały.  
 
Rozczyn 
Do większego kubka wlać ciepłe mleko, wkruszyć drożdże, dodać 
2 łyżki mąki i 1 łyżeczkę cukru. Dokładnie wymieszać i odstawić 
na ok. 10 minut aż rozczyn urośnie i wypełni cały kubek.  
 
Ciasto 
Mąką przesiać do dużej miski, dodać sól i wymieszać. Dodać rozczyn z drożdży, resztę ciepłego mleka, 
jajko oraz cukier wanilinowy i zwykły cukier. Stopniowo zagarniając mąkę do środka powoli zacząć mie-
szać składniki łyżką.  
Gdy składniki będą już zgrubnie połączone zacząć wyrabiać ciasto (będzie ono raczej rzadkie, więc można 
wyrabiać mikserem lub mieszać łyżką). Wyrabiać tak przez ok. 10 minut. Przykryć ściereczką i odstawić 
na około 60 minut do wyrośnięcia.  
 
Smażene 
Na patelni rozgrzać kilka łyżek masła klarowanego lub oleju - najlepiej min. ok. 3 mm warstwa tłuszczu. 
Moczyć łyżkę w zimnej wodzie, następnie nabierać porcje ciasta i wykładać na patelnię.  
Formować placuszki i smażyć je przez około 2,5 minuty na umiarkowanym ogniu. Przewrócić na drugą 
stronę i powtórzyć smażenie.  
Usmażyć kolejną partię placków dodając więcej tłuszczu na patelnię w razie potrzeby. Warto też pozbyć 
się resztek smażenia z poprzedniej partii i wlać świeży tłuszcz.  
Po usmażeniu odkładać na ręczniki papierowe. Przed podaniem oprószyć cukrem pudrem.  
 
Wskazówki: 

Jeśli po usmażeniu pierwszej partii racuchów stwierdzimy, że za bardzo czuć w cieście drożdże, możemy 
surowe ciasto zamieszać i odstawić na kolejne wyrastanie, na ok. 15 minut.  
 
Oto nasze pomysły na karnawałowe łakocie, które mamy nadzieję Wam posmakują. Miłego gotowania i 
mile spędzonego karnawału!  
   
Źródła:  
Racuchy drożdżowe | Kwestia Smaku  
Pączki - przepis krok po kroku | Kwestia Smaku  

Faworki | Kwestia Smaku      Opracowały: Nina Salwa, Olena Tymkiv, 8c  13 

Składniki: 
Ok. 25 sztuk 

Rozczyn 
 40 g świeżych drożdży  
 150 ml ciepłego mleka  
 2 łyżki mąki pszennej  
 1 łyżeczka cukru  

 

 
Ciasto 

 500 g mąki pszennej  
 szczypta soli  
 250 ml ciepłego mleka  
 1 jajko  
 1 łyżka cukru wanilinowego  
 1 łyżka cukru  
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Na Walentynki…  

czekoladowe świnki 
W szkole przychodzi czas, kiedy wszystko można 

zobaczyć przez różowe okulary. Nauczyciele dają 

trochę luzu i traktują nas ulgowo, idealna pogoda 

temu sprzyja. Na dworze widać wyłaniające się spod 

warstwy śniegu kwiaty. Wtedy każdy wie, że zbliżają 

się walentynki, święto zakochanych. W tym wyda-

niu gazetki opiszemy, jak walentynki są obchodzone 

w innych państwach. 

Symbolem walentynek 

w Niemczech są czer-

wone róże świadczące o 

miłości i szczęściu, cze-

koladowe lub pierniko-

we słodycze z miłosny-

mi wzorami oraz… świ-

nie. Te nietypowe zwie-

rzę jest oznaką dobro-

bytu i pożądania, często można je znaleźć na kart-

kach z życzeniami. Zakochani w ten niezwykły wie-

czór chodzą do restauracji na uroczystą kolację. 

Spędzają ze sobą niezwykłe chwile. Oczywiście w 

tym dniu nie brak wróżb półukrytych w ciastecz-

kach, fantastycznych snów i złowrogich przepowied-

ni. Jest to idealny czas na odwiedzenie Niemiec. Co 

teraz myślisz o małej podróży do krainy zakocha-

nych świnek?  

W Wielkiej Brytanii oraz Ameryce najpopularniej-

szym zwyczajem walentynkowym jest wysyłanie do 

siebie kartek z życzeniami. Pierwsza firma zajmująca 

się produkcją miłosnych liścików powstała w XIX 

wieku przez Ester Howland z Worcester (miasto w 

Wielkiej Brytanii). Przesyłki trafiają nie tylko do uko-

chanych, ale także do znajomych, współpracowni-

ków. Oczywiście maskotki i czekoladki też są mile 

widziane. Ten czas jest wyjątkowy szczególnie w 

USA. Na prezenty wydaje się miliardy dolarów, z 

czego połowa idzie na limitowane edycje słodyczy.  

W dawnej Anglii organizowano przebieranki, dzieci 

śpiewały piosenki przebrane za…. dorosłych! W 

Walii pary w tym czasie obdarowują się własno-

ręcznie rzeźbionymi łyżeczkami. Aby zjeść sytą kola-

cję, trzeba złożyć rezerwację z wyprzedzeniem.  

Jak widać powyżej każ-

dy kraj ma inne trady-

cje i zwyczaje w wa-

lentynki. Nie wszyscy 

jedzą marcepanowe 

świnki ani nie kupują 

drogich prezentów. 

Dla każdego ten czas 

jest wyjątkowy, pełen 

niespodzianek i miłych chwil. Choć to święto wypa-

da raz do roku, dla nas może być codziennie. Wy-

starczy spędzać ten dzień razem- w harmonii i zgo-

dzie.  

 

 

 

 

 

 

Opracowały: Emilia Cieślak,  

Marianna Janas, 8 

Źródła:  

https://polskiobserwator.de/lifestyle/valentinstag-czyli-jak-

niemcy-obchodza-walentynki/  

https://angloville.pl/artykuly/walentynki-po-angielsku-jak-

swietuja-kraje-anglosaskie/ 

https://niebowgebie.com.pl/prezenty-czekoladowa-skarbonka

-swinka-90g,c75,p291,pl.html 
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SMACZNE LUTOWE 
ŚWIĘTA 

Dzień Naleśnika - skąd pochodzi, 

jak się je obchodzi 

Naleśniki należą do najbardziej popularnych dań ze 

względu na łatwość ich przygotowania i wiele możli-

wości przyrządzenia – przypadną więc do gustu za-

równo miłośnikom słodkości, jak i osobom lubiącym 

wytrawne potrawy. Aby je wykonać, potrzebne są 

tylko jajka, mąka i mleko. Cienkie placuszki znane by-

ły prawdopodobnie już w starożytnej Grecji, a każda 

przejmująca je kultura modyfikowała nieco receptu-

rę.  

Pierwszy zachowany przepis na crespes – danie przy-

pominające współczesne naleśniki – pochodzi z fran-

cuskiej książki kucharskiej z 1540 roku. Według niego 

placki należało smażyć na klarowanym maśle, a ciasto 

przygotowywano z mąki, białego wina i białek. Mleko 

zastąpiło wino w naleśnikach dopiero w XIX wieku. W 

tym samym okresie danie stało się bardziej popular-

ne i zaczęło przypominać współczesne placki, a prze-

pisy na nie pojawiły się w wielu książkach kucharskich 

– zarówno na te w wersji słodkiej, jak i na słono. Dziś 

przyrządzamy je na różne sposoby – można do nich 

dodać słodki ser i rodzynki, Nutellę, ulubiony dżem 

lub owoce, bądź szpinak, mięso czy kapustę z grzyba-

mi. Baza, czyli samo ciasto, powstaje jednak z tych 

samych składników, a więc mleka, mąki i jajek. Aby 

naleśniki były delikatniejsze, można dodać nieco wo-

dy gazowanej. Tak przygotowane ciasto rozlewamy 

na dobrze rozgrzanej i natłuszczonej patelni, a po 

chwili odwracamy na drugą stronę. Z tym daniem po-

radzą więc sobie na pewno nawet początkujący ku-

charze. 

Święto Naleśnika obchodzimy drugiego lutego. Wy-

wodzi się ono z Francji, w której nosi nazwę ,,La 

Chandeleur” (od słowa ,,la chandelle” czyli świeca). 

Nazwa wzięła się od chrześcijańskiej tradycji zapala-

nia świec, w celu upamiętnienia ofiarowania Jezusa. 

W V wieku papież Gelazjusz I ustanowił 2 lutego świę-

tem ofiarowania Chrystusa w świątyni i tym samym 

schrystianizował pogańskie święto pochodni. Według 

legendy papież zapoczątkował też zwyczaj rozdawa-

nia pielgrzymom cienkich podpłomyków w Święto 

Świec, który później przekształcił się w tradycję sma-

żenia tego dnia naleśników. Ich kształt i kolor symbo-

lizował ponadto słońce oraz zbliżającą się wiosnę.  

Do pierwszego upieczonego naleśnika należało wło-

żyć monetę. Najpierw trzeba było wyjąć resztki ze-

szłorocznego oraz jego monetę, a następnie tego no-

wego, wypełnionego włożyć za szafę. W założeniu 

takie postępowanie miało zapewnić rodzinie dobro-

byt na cały rok. 

Francuzi wierzą, że aby zapewnić sobie szczęście i do-

statek, trzeba w lewej dłoni trzymać monetę, zaś pra-

wą podrzucić pierwszy smażony naleśnik. Komu uda 

się ta sztuka, może liczyć na powodzenie przez cały 

rok.  

A jak można świętować Dzień Naleśnika w Polsce? 

Oczywiście przygotowując to danie w domu. Sposo-

bów na ich przyrządzenie jest mnóstwo, można więc 

zdecydować się na swoją ulubioną wersję lub poszu-

kać inspiracji i spróbować naleśników w wydaniu, ja-

kiego nie mieliśmy okazji kosztować nigdy wcześniej. 
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Skoro wiemy już jak wygląda obchodzenie tego 

święta za granicą, to teraz mogę przedstawić Wam 

najprostszy przepis na same naleśniki. 

Do ich wykonania potrzebujemy: 

 1 szklankę mąki pszennej 
 1 szklankę mleka 
 2 jajka 
 szczyptę soli 
 3 łyżki masła 
 ¾ szklanki wody gazowanej 
 
Wsyp mąkę, wlej mleko, dodaj jajko, wodę i sól. 

Całość zmiksuj na gładką masę. Do gotowego ciasta 

dodaj masło i ponownie dokładnie zmiksuj powsta-

łą masę. 

Smaż naleśniki na rozgrzanej patelni, jeżeli jest taka 

potrzeba, możesz rozpuścić trochę masła przed 

smażeniem. 

Naleśniki można jeść na słodko lub słono, wedle 

uznania. 

Smacznego! 

Opracowała: Hania Rubach, 8a 

Międzynarodowy Dzień Pizzy 

Pizza, którą znamy w dzisiejszej postaci, to ikona 

włoskiej kuchni – pochodzi z Neapolu – kulinarnego 

centrum południowych Włoch. Pierwsze takie da-

nie przyrządził w 1889 r. piekarz Raffaele Esposito 

dla królowej Włoch Małgorzaty Sabaudzkiej. Była to 

popularna Margarita z pomidorami, mozzarellą i 

bazylią. Obecnie, „neapolitana” chroniona jest cer-

tyfikatem TSG, wydawanym przez Komisję Europej-

ską. Oznacza to, że tę odmianę włoskiego specjału 

przyrządzać można wyłącznie według ściśle określo-

nej, tradycyjnej receptury. Zatem kiedy obchodzo-

ny jest Międzynarodowy Dzień Pizzy? We Włoszech 

odbywa się on 17 stycznia, a w Polsce świętujemy 

go 9 lutego. 

Jakie pizze są najczęściej wybierane przez Polaków 

w dniu pizzy?  

We Włoszech pizza podlega pod dwie kategorie: 

pizza włoska oraz ta przygotowywana przez resztę 

świata. Może to wydawać się nieco dziwne, biorąc 

pod uwagę fakt, iż na drożdżowym placku może 

znaleźć się praktycznie wszystko. Właściciele pizze-

rii w Polsce prześcigają się w nowych propozycjach i 

wymyślają coraz to inne warianty smakowe. Jak się 

okazuje, choć istnieje kilkaset wariacji pizzy, Polacy 

i tak najczęściej wybierają jej podstawową wersję, 

czyli Margheritę. Równie popularne co Margarita są 

Capriciosa z pieczarkami, Pepperoni oraz pizza ha-

wajska.  

Najbardziej kochamy pizzę za jej niepowtarzalny 

smak oraz możliwość skomponowania własnych 

dodatków. Dostępność przeróżnych składników to 

okazja do przygotowania własnej, unikalnej kompo-

zycji smakowej.  

Przepis na pizzę 

Składniki na ciasto: 

 600 g mąki pszennej, najlepiej typ 00 + trochę 
do posypania blatu 

 365 ml ciepłej wody 
 25 g świeżych drożdży 
 3 łyżki oliwy z oliwek 
 1 łyżeczka soli 
 1 łyżeczka białego cukru 

Składniki na sos: 

 400 g pomidorów krojonych z puszki 
 2 łyżki oliwy z oliwek 
 1 ząbek czosnku 
 1 łyżeczka suszonego oregano 
 1/2 łyżeczki soli 
 świeżo mielony pieprz 
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Dodatki: 

 250 g sera mozzarella z zalewy 
 100 g szynki dojrzewającej, np. prosciutto 

crudo 
 2 garście rukoli 
 kilka pomidorków koktajlowych do dekoracji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krok 1 
Drożdże utrzyj z 1/3 szklanki ciepłej wody, łyżką 
mąki oraz łyżeczką cukru. Następnie rozczyn od-
staw na 10-15 minut w ciepłe miejsce, aby zaczął 
pracować. Mąkę przesiej do dużej miski, dodaj po-
zostałe składniki: rozczyn, pozostałą wodę oliwę z 
oliwek oraz sól. Następnie wyrabiaj ciasto – aż sta-
nie się elastyczne i gładkie. Ciasto przykryj ścierecz-
ką, pozostaw do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na 
około 30 minut. 
 
Krok 2 
Następnie kamień do pizzy włóż do zimnego piekar-
nika i rozgrzej go 230°C z funkcją termoobiegu. Ka-
mień nagrzewa się około 30 minut. Jeśli nie masz 
termoobiegu, włącz pieczenie góra i dół i daj mak-
symalną temperaturę. 
 
Krok 3 
Wyrośnięte ciasto wyrób jeszcze raz, następnie po-
dziel na 2 równe części. Każdą część rozciągnij na 
kształt koła średnicy 30-35 cm, można to zrobić 
ręcznie lub za pomocą wałka. 
 
Krok 4 
W niewielkim rondelku rozgrzej oliwę, następnie 
lekko podsmaż drobno posiekany czosnek. Dodaj 

pomidory z puszki, dopraw solą, pieprzem i orega-
no. Gotuj na małym ogniu ok. 10 minut. Na koniec 
zmiksuj sos blenderem. Spody posmaruj sosem, 
pozostawiając czyste brzegi. Następnie posyp po 
całej powierzchni porwanym serem mozzarella. 
 
Krok 5 
Pizzę piecz 5-8 minut, aż brzeg ciasta mocno się za-

rumieni. Po wyjęciu z pieca połóż plasterki szynki  

dojrzewającej, połówki pomidorków, posyp liśćmi  

rukoli.  

 

 

 

 

 

 

Opracowały: Marie Roskoszny,  

Bianka Szczepankowska, 8a  
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POTYCZKI Z JĘZYKIEM POLSKIM 
21 lutego obchodzimy ustanowiony przez UNESCO w 1999 roku Międzynarodowy Dzień Języka  

Ojczystego. Z tej okazji polecamy naszym Czytelnikom materiały edukacyjne na https://polszczyzna.pl 

 

Ślisko czy ślizgo? Jak powinniśmy zapisać?  

Temat jest jeszcze aktualny, zwłaszcza o poranku. Dbają-

cy o poprawność językową mają kłopot, bo jak to w koń-

cu „ugryźć” – zimą na ulicach jest ślisko czy ślizgo? 

Co to jest idiolekt?  

Otóż, ciekawe, czy wiedzieliście, że każdy z nas ma swój 

własny język. Jak w lusterku odbijają się w nim nasze 

przekonania i poglądy, wykształcenie, zainteresowania, a 

nawet temperament. 

Najbardziej irytujące maniery językowe 

Każdy z nas ma swoje ulubione słowa i zwroty. Kiedy 

jednak zaczynamy ich nadużywać, nasi słuchacze 

dostają reakcji alergicznej na setne „fajnie” czy 

„super?”. Często nawet nie zdajemy sobie sprawy z 

naszych językowych przyzwyczajeń.  

Jakie są najbardziej irytujące maniery językowe Po-

laków? Podamy kilka z nich. Zwróćcie uwagę, czy 

Wy też nie popełniacie tych błędów. 

 Ja umię i ja rozumię – mylenie końcówek czasowników umieć, rozumieć w pierwszej osobie liczby 

pojedynczej przez analogię do innych form, takich jak piszę, liczę, myślę. Prawidłowo powiemy i 

napiszemy: umiem, rozumiem. 

 Nadużywanie zdrobnień – kawka, herbatka, schabik i kolczyczki. 

 Mega jako określenie na wszystko, co nam się podoba. A mega to z definicji przedrostek wielo-

krotności jednostki miary wielkości fizycznych o mnożniku 106. 

 W każdym bądź razie –  skrzyżowanie powiedzonek w każdym razie i bądź co bądź.  
 Tak że ten, ten tego, tego no – zwroty słyszane przez wszystkich wiele razy. Czy jest ktoś, kto po-

trafiłby wytłumaczyć ich sens?  

Najlepsze łamańce językowe 
 

To znakomite narzędzie do ćwiczenia dykcji. Często wykorzystują je osoby pracujące głosem – aktorzy, 

piosenkarze, logopedzi czy zawodowi mówcy. Zapraszamy na trening. Sprawdźcie, czy znacie 
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wszystkie łamańce językowe, które przygotowaliśmy. Gotowi? Raz, dwa, trzy… start! 

Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie,  

W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, 

Czcza szczypawka czka w Szczecinie, 

Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż. 

 

„Nie pieprz, Pietrze, pieprzem wieprza, 

Wtedy szynka będzie lepsza”. 

„Właśnie po to wieprza pieprzę, 

Żeby mięso było lepsze”. 

„Ależ będzie gorsze, Pietrze, 

Kiedy w wieprza pieprz się wetrze!” 

Tak się sprzecza Piotr z Piotrową, 

Wreszcie posłał po teściową.” 

 

 Na stole leży rozrewolwerowany rewolwer. 

 Czy tata czyta cytaty Tacyta? 

 Wyindywidualizowaliśmy się z rozentuzjazmowanego tłumu 

 W czasie suszy szosa sucha. Suchą szosą Sasza szedł. 

 I cóż, że ze Szwecji? 

 Pękł pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł. 
 Podczas dżdżu nie zmiażdż dżdżownicy. 

 Pewien szerszeń żuł raz żeń-szeń. 

 Pchła pchłę pchła, pchła przez pchłę płakała, że pchła pchłę pchała. 

 Matka tka tak, jak tkaczka tka, a tkaczka tka tak, jak matka tka! 

 Czy trzy cytrzystki grają na cytrze, czy jedna gwiżdże, a trzecia łzy trze? 

 Baba bada baobaby. Baba dba o oba baobaby. 

 Koszt poczt w Tczewie. 

 

To jeszcze nie koniec naszego treningu dykcji. Oto kolejny wierszyk. Weźcie głęboki oddech i do dzieła! 

 
„W szale skrzypki trzy strzaskał mistrz. 

Trzasnął drzwiami, też zgrzyt mu zbrzydł,  

Przecież sprzęt przestał brzmieć. 

Przez przypadek starzec sczezł, 

Żebrząc, żre zżuty strzęp 

Przy użyciu sztucznych szczęk. 

Aż raz rzecze mistrz: 

„Przasnysz znasz, sprzedaj trzos, 

Wstrzymaj łzy, możesz brzytwą zarost strzyc, 

Przepasz brzuch, przeżyj wstrząs, 

Brzaskiem wrzesień srebrzy wrzos”. 

 

19 



20 

 
Czy udało Wam się przeczytać każdy z łamańców bezbłędnie? A może potrzebujecie dodatkowego treningu?  

Quiz językowy 

Na koniec quiz językowy, w którym musisz wybrać poprawne zdania.  Sprawdź się! 

Zadanie 1. 

A. Bardzo się cieszę, że Cię widzę. 

B. Się bardzo cieszę, że Cię widzę.  

Zadanie 2. 

A. Mi się podoba ta sukienka. 

B. Mnie się podoba ta sukienka. 

Zadanie 3.  

A. Stworzyliśmy projekt, w skład którego wchodzi czterech mężczyzn. 

B. Stworzyliśmy projekt, w którego skład wchodzi czterech mężczyzn. 

C. Stworzyliśmy projekt, któremu w skład wchodzi czterech mężczyzn. 

Zadanie 4. 

A. Wypełnij wniosek o honorowy patronat. 

B. Wypełnij wniosek o patronat honorowy. 

Zadanie 5.  

A. Szacunek, zaufanie i akceptacja są dla mnie najważniejszymi wartościami. 

B. Szacunek, zaufanie i akceptacja jest dla mnie najważniejszą wartością. 

C. Szacunek, zaufanie i akceptacja są dla mnie najważniejszą wartością. 

Zadanie 6.  

A. Ani Ola, ani Tomek nie zrobił tego zadania. 

B. Ani Ola, ani Tomek nie zrobili tego zadania. 

C. Ani Tomek, ani Ola nie zrobiła tego zadania. 

Zadanie 7.  

A. Pies i kot odpoczywały. 

B. Pies i kot odpoczywali. 

C. Pies i kot odpoczywał. 

Zadanie 8.  

A. Przewodziłam tą drużyną ponad dziesięć lat. 

B. Przewodziłam tej drużynie ponad dziesięć lat. 

C. Przewodziłam tę drużynę ponad dziesięć lat. 

Zadanie 9.  

A.  Jestem strażakiem, więc często w pracy ryzykuję życiem. 

B. Jestem strażakiem, więc często w pracy ryzykuję życie. 

C. Jestem strażakiem, więc często w pracy ryzykuję życia. 

Zadanie 10. 

A. Wujostwo kupiło mi fantastyczny prezent! 

B. Wujostwo kupili mi fantastyczny prezent! 

C. Wujostwo kupili mnie fantastyczny prezent! 

   Opracowała: Beata Rusak  
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Na luty 2022 projektanci mody, oferują powrót 
do dawnych lat. W kreacjach widać błyskotki, zło-
to i kolory jesieni. W tym miesiącu pojawia się 
również  krata, blask i elegancja.  

W 2022 roku będziemy ozdabiać biżuterią i biżu-
teryjnym makijażem wszystko, co się da - a prze-
de wszystkim zęby (tak zwane tooth gems), skórę 
(dermal piercing, szczególnie w okolicy dekoltu i 
szyi), paznokcie (kryształki i cyrkonie w pedicure), 
a także oczy w formie biżuteryjnego makija-
żu. Warto tutaj dodać do obserwowanych insta-
gramowe konto makijażystki Sunni Gonzales, któ-
ra w tym trendzie nie ma sobie równych.  

Szachownica, jako najmodniejszy rodzaj kratki w 
2022 roku, pokryje wszystko, co się da. Dwukolo-
rowe kwadraty pojawią się na dywanach, paznokciach, case'ach na telefony, a przede wszystkim na na-
szych ubraniach.  

Kolejna nowinką będzie moda outdoorowa i 
funkcjonalna, ale z myślą o szybkim wypadzie 
nad jezioro. Kamizelki wędkarskie, buty żeglar-
skie, płaszcze przeciwdeszczowe i rybackie czap-
ki - to tylko kilka mikrotrendów, które będziemy 
nosić na co dzień.  

Takie same stylizacje, pasująca do siebie biżute-
ria, kolorystyczne dopasowanie - w tym roku 
przyjaźń celebrujemy za pomocą mody, a ubie-
ranie się tak samo na imprezę z obciachu staje 
się czymś zupełnie cool. Psst Pinterest podpo-
wiada, że najlepszym sposobem na uczczenie 
bliskich jest wybór pierścionków przyjaźni.  

 

Opracował: Rafał Grzelak, 8a  

 

 

Źródła: 

https://dziendobry.tvn.pl/moda-i-uroda/cdn-zdjecie-7t0x17-gucci-love-parade-5477606/alternates/LANDSCAPE_1280  

https://cdn.like-live.net/6733319/milano_fashion_week_2021-2022_programma_di_oggi_mercoled_19_febbraio_2.jpg.webp  

https://twojstyl.pl/artykul/trendy-wiosna-lato-2022-moda-na-kratke-gingham-retro-kardigany-zloto-i-braletki-15-

najwazniejszych-trendow-nowego-sezonu,aid,3116  
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HANIA POLECA  

 
Sir Arthur Conan Doyle,  

,,Pies Baskerville’ów” 

 

Gdy Charles Baskerville zostaje znaleziony 

martwy w alejce ogrodu własnej posia-

dłości z grymasem przerażenia na twarzy, 

otoczony widocz-

nymi odciskami 

ogromnych psich 

łap, które rzeko-

mo należą do na-

łożonego przez 

klątwę kata rodu 

Bas ke rv i l l e ’ów , 

Sherlock holmes 

wysyła zaufanego 

dr. Watsona, aby 

ten  poszuka ł 

wskazówek w 

sprawie. Były le-

karz wojskowy 

spotyka mieszkańców budynku i okolic, 

kiedy z pobliskiego więzienia ucieka mor-

derca i wiadome jest, że ukrywa się 

gdzieś wśród ponurego krajobrazu… 

Typowy dla epoki wiktoriańskiej klimat 

grozy i nadprzyrodzone stworzenia, a do 

tego wartka akcja i bardzo zgrabne mor-

derstwo same w sobie brzmią dość kuszą-

co. Opowiadanie nie jest bardzo brutal-

ne.  

 
Mark Haddon,  

,,Dziwny przypadek psa nocną porą’’ 

 

Protagonista historii, piętnastoletni Chri-

stopher Boone, chłopak o wielkich zdol-

nościach matematycznych, żyje z ojcem 

Edem i od czasu śmierci matki jest półsie-

rotą. Pewnego dnia odnajduje ciało psa 

sąsiadki imieniem Wellington, które nosi 

na sobie znamiona morderstwa.. Posta-

nawia, iż wzorując się na Sherlocku Hol-

mesie, swoim ulubionym detektywie, roz-

pocznie śledztwo i zachęcony przez swo-

ją nauczycielkę, 

Siobhan, postana-

wia spisywać swoje 

przygody w książce. 

Ze względu na Ze-

spół Aspergera, wy-

stępujący u narra-

tora (którego autor 

pierwotnie nie miał 

na myśli, jednak 

specjaliści uznali, że 

niektóre cechy i za-

chowania Chri-

stophera mogą 

kwalifikować go 

pod parasol tego zaburzenia) i oryginal-

ną historię, jest ona niezapomniana i wie-

le razy adaptowana. 

 

Opracowała: Hania Girdwoyń, 8b  

 
PATRYCJA POLECA - RECENZJE FILMOWE 

 

„Matrix Zmartwychwstania” 

 

Podążaj za Neo, który prowadzi zwyczaj-

ne życie w San Francisco, gdzie jego te-

rapeuta przepisuje mu niebieskie pigułki. 

Jednak Morfeusz oferuje mu czerwoną 

pigułkę i ponownie otwiera jego umysł 

na świat Matrix. 

Zaczyna swoją przygodę od początku. 

Reżyseria - Lana Wachowski 

Scenariusz - Lana Wachowski/Aleksandar 

Hemon 

22 

RECENZJE KSIĄŻKOWE I FILMOWE  



23 

 

Gatunek - Akcja / Sci-Fi  

Produkcja - USA Premiera - 22 grudnia 

2021 (Polska)  

Nagrody - Film dostał 9 nominacji do na-

gród filmowych  

„Spider-man: bez drogi do domu” 

 

Kiedy cały 

świat dowia-

duje się, że 

pod maską 

Spider Mana 

skrywa się Pe-

ter Parker, su-

p e r b o h a t e r 

decyduje się 

zwrócić o po-

moc do Dok-

tora Strange'a. 

Zrobił zaklęcie, 

żeby nikt nie 

wiedział, że 

jest Spider- 

Manem. 

W trakcie zmienił je i sfery pomiędzy świa-

tami zaczęły pękać.  Wszyscy złoczyńcy 

przyszli, aby walczyć z Piterem Parkerem. 

Reżyseria - Jon Watts  

Scenariusz - Chris McKenna/Erik Sommers  

Gatunek - Akcja / Sci-Fi  

Produkcja - Islandia / USA  

Premiera - 17 grudnia 2021 (Polska)  

Świat - Marvel  

Nagrody - Film dostał 5 nominacji do na-

gród filmowych 

 
Netflix 

„Cobra Kai” 

 

Kilkadziesiąt lat po turnieju, który odmienił 

ich życie, Johnny i Daniel znów rozpoczy-

nają rywalizację. Historia się powtarza, 

Johnny Lawrence staje na miejscu zmar-

łego Kesuke Miyagi i uczy Miguela Diaza, 

który jest gnębiony przez rówieśników. 

 

Gatunek - dramat, sztuki walki  

Produkcja - USA  

Nagrody - serial dostał 16 nominacji do 

nagród filmowych 

 

Opracowała: Patrycja Markowicz, 8a 
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Chomiczy kącik Niny 

Chomik to świetny pupil. Zdecydowanie sprawdza się, gdy 

nie macie masy wolnego czasu, miesięczne koszty utrzyma-

nia go nie są wysokie i są to świetni, milusińscy przyjaciele. 

Chomik nie jest wymagającym zwierzakiem, a w co należy się 

zaopatrzyć, aby był szczęśliwy, napiszę poniżej. Dodatkowo 

wymienię poszczególne koszty całego asortymentu przydat-

nego przy posiadaniu chomika i rozwinę poszczególne pod-

punkty, aby rozwiać wszelkie wątpliwości.  

 

WYDATKI 

Podzielę wydatki na koszty jednorazowe i wielorazowe. Koszty jednorazowe to rzeczy, w które koniecznie 

musisz się wyposażyć zanim chomik pojawi się w rodzinie, a wielorazowe to rzeczy, które trzeba co jakiś 

czas dokupować i uzupełniać. Zacznijmy od jednorazowych! 

 

Rzeczy, których na pewno potrzebujesz to: 

 

1. Klatka – bez tego się nie obejdzie  

• Koszt: ok. 100 – 200 zł (da się oczywiście znaleźć i tańszą i droższą) 

• Warto zaopatrzyć się w klatkę, która ma co najmniej jedno pięterko, ale im więcej tym lepiej  

• Klatka musi być dość duża, wielkość zależy od gatunku chomika, ale musi mieścić domek, miseczkę na 

jedzenie (ewentualnie jeszcze na wodę) i chomik powinien móc swobodnie po niej chodzić. 

 

2. Domek - przeważnie w klatce, którą kupujemy jest już domek, ale ja uważam, że chomik powinien mieć 

przynajmniej dwa. Wtedy zwierzak zrobi z jednego toaletę lub spiżarnię, a w drugim będzie mieściła się 

sypialnia.  

• Koszt: ceny domków bardzo się wahają, ale da się bez problemu kupić przyzwoity domek w cenie ok. 10 

– 20 zł (świetne są drewniane domki, na które chomik może wejść, ale zwykły, okrągły, plastikowy też bę-

dzie super) 

• Wielkość domku zależy w 100% od wielkości chomika, ale jeżeli zostanie w nim sporo wolnej przestrze-

ni, warto dać chomikowi chusteczkę, aby mógł sobie idealnie uzupełnić pustki. Chomiczki uwielbiają rwać 

chusteczki na maleńkie kawałeczki i zlepiać je w budowle, na kształt domku.  

• Jako domek można dać naszemu zwierzakowi pusty kartonik, na przykład po herbacie lub jeżeli ktoś ma 

więcej chęci i czasu, świetnym rozwiązaniem jest domek z kokosa. Na końcu tego artykułu znajdzie się 

wpis jak go wykonać.  
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3. Poidełko - jest to kolejna rzecz, bez której nie można kupić chomika 

• Koszt: tak naprawdę najzwyklejsze poidełko kosztuje ok. 6 zł. Prawdę mówiąc w sklepie zoologicznym 

nie jest ciężko takiego znaleźć. Zdecydowana większość to poidełka do 10 zł. 

• Chomiki to zwierzęta, które mało piją, więc wystarczy im najmniejsze możliwe poidełko. Oczywiście 

wielkość poidełka nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ można napełnić je wodą do połowy, a można 

całe. Wszystko zależy od zwierzaka.  

• Można kupić też miseczkę na wodę, jednak uważam, że lepszym rozwiązaniem jest poidełko, ponieważ 

chomikowi łatwiej jest pić, nie moczy sobie futerka (większość chomików nie lubi wody) i nie ma ryzyka 

tego, że miseczka w niewyjaśnionych okolicznościach zmieni swoje położenie, a woda NIESTETY się wyle-

je.  

 

4. Miseczka – tak naprawdę dla chomika najważniejsza jest jej zawartość, nie sam wygląd  

• Koszt: jeżeli kupimy porządniejszą, ceramiczną miseczkę, koszt to ok. 10 – 20 zł. Da się jednak znaleźć 

zwykłą, plastikową za 5 zł. 

• Ja polecam ceramiczną, ponieważ nie będzie się przesuwać i co ważniejsze - nie da się jej zjeść. 

• Często miska jest od razu z klatką, co jest bardzo wygodne, bo jest na nią wtedy specjalne miejsce, z któ-

rego TEORETYCZNIE nie da się jej wyjąć (jeżeli oczywiście jest się chomikiem)  

 

5. I najważniejsza rzecz, a raczej istota, czyli oczywiście chomik   

• Koszt: zależy w jakim sklepie, ale chomik kosztuje ok. 20 – 30 zł. 

• Ja osobiście polecam chomiki dżungarskie. Są z reguły najmilsze i najbardziej przytulaśne ze wszystkich. 

• Szczerze mówiąc, szare są zawsze najlepsze, białe lub rude przeważne gryzą, ale jakby nie patrzeć to tyl-

ko moje przesądy (chociaż są one poniekąd oparte na faktach, niestety nie zawsze się sprawdzają) i z każ-

dego chomika da się zrobić pieszczocha niezależnie od koloru futerka  

 

Oczywiście jest więcej rzeczy, które należy kupić, przed przybyciem chomiczka, ale wypiszę je w kategorii 

rzeczy, które należy uzupełniać, ponieważ kończą się i są regularnym wydatkiem. Należy mieć jednak na 

uwadze, że BEZ NICH NIE DA SIĘ KUPIĆ ZWIERZAKA! 

 

Rzeczy zabierające pieniądze regularnie: 

1. Karma – rzecz, która nadaje życiu chomika sens  

• Koszt: przeciętna karma w sklepie zoologicznym kosztuje ok. 20 – 30 zł 

• W przeciwieństwie do konia, chomik nie ma specjalnych wymagań dietetycznych, dlatego nie ma więk-

szego znaczenia, jaką karmę wybierzecie, aczkolwiek warto zwrócić uwagę na to, czy nie ma w niej tzw. 

“chemii”. W większości paczkowanych karm są zawarte wszystkie potrzebne składniki odżywcze niezbęd-

ne chomikowi, więc tym nie musicie się szczególne martwić.  
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• Ja zdecydowanie polecam karmę firmy Cunipic, w wersji dla chomików oczywiście. (tę niebieską, jakby 

ktoś się zastanawiał) 

 

2. Wiórki lub sianko – chomik musi mieć mięciutko  

• Koszt: wióry kosztują ok. 10 zł. Da się je bez problemu 

kupić w sklepie spożywczym, żeby nie biegać co dwa 

tygodnie do sklepu zoologicznego. 

• Myślę, że najlepsze są wióry bezzapachowe, natural-

ne, prasowane i odpylone. 

• Ja polecam te z firmy Animals  

 

I na koniec, tak jak pisałam wcześniej, opowiem Wam o tym, jak własnoręcznie zrobić domek dla chomika. 

Zaczynajmy!  

 

JAK ZROBIĆ DOMEK Z KOKOSA DLA CHOMIKA? 

 

1. Kup kokosa 

2. Stukając w kokosa tępą stroną noża rozłam 

go na pół 

3. Zjedz kokosa 

4. Uderz w kokosa młotkiem tak, aby wyłamać 

kawałek, w kształcie półkola. Dziurka, która po-

wstanie będzie wejściem. 

5. Drugą połówkę kokosa możesz włożyć chomi-

kowi do klatki jako “fotel” (mój chomik uwielbia 

w nim siedzieć) lub użyć jako miseczki 

6. GOTOWE! 

 

To tyle z dzisiejszego “Kącika chomiczego”. Mam nadzieję, że się Wam spodobało i zapraszam do czytania 

kolejnych wydań. Do zobaczenia!  

 

Opracowała: Nina Zdyb, 8a  
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Świętujemy Dzień Kota 

Kiedy obchodzimy dzień kota i z jakiego powodu? 

17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota, ale 

to nie tylko święto naszych domowych milusińskich, 

ale również cel pomocy tym kotom, które nie mają 

własnego domu i kochającego człowieka. Oczywiście 

miesiąc, w którym obchodzone jest to święto nie 

jest przypadkowe. Luty to jeden z zimowych miesię-

cy, czyli bardzo trudny czas dla tych zwierząt. Wła-

śnie przy tej okazji organizowana jest pomoc dla 

tych kotów. Dlatego, jeżeli nie masz własnego kota, 

możesz odwiedzić schronisko i zaoferować tam swo-

ją pomoc. Tam jest bardzo potrzebna karma, koce 

lub pieniądze na opiekę weterynaryjną. 

Kiedy obchodzone są kocie święta w innych krajach? 

Chociaż Światowy Dzień Kota oficjalnie przypada na 17 lutego, są kraje obchodzą to święto w innym cza-

sie. Dlaczego tak jest? Ponieważ mruczące i obcierające się o nogi zwierzęta były i są bardzo ważne w wie-

lu kulturach. W różnych częściach świata lokalne dni kota istniały już dużo wcześniej. Kiedy Dzień Kota ob-

chodzony jest w innych krajach? W Japonii – 22 lutego, w Rosji – 1 marca, w Stanach Zjednoczonych – 29 

października, w Wielkiej Brytanii – 8 sierpnia, we Włoszech Dzień Czarnego Kota – 17 listopada już od 

1990 roku.  

Fascynujące fakty o kotach 

1. Kot nie poci się tak jak człowiek, ale regu-

luje ciepło swojego ciała opuszkami łapek. 

Co ciekawe, na przednich kocich łapkach 

jest po pięć poduszek, a na tylnych - po 

cztery. 

2. Kot nie zawsze spada na cztery łapy, duże 

wysokości są dla niego niebezpieczne. Nato-

miast przecięty kot jest w stanie skoczyć z 

wysokości równej sześciu długości swojego 

ciała. 

3. Kot śpi od piętnastu do dwudziestu go-

dzin dziennie, czyli przesypia około połowy 

swojego życia. 

4. Kot potrafi wyczuć trzęsienie ziemi dużo wcześniej zanim poczują je ludzie. 

5. Kot nie tylko miałczy, ale wydaje z siebie aż około stu różnych dźwięków, a rozpoznaje ich znacznie wię-

cej. 
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6. Dorosły kot nie może pić mleka, bo z chwilą jedzenia stałych pokarmów stracił zdolność trawienia lakto-

zy. 

7. Kot nie ma obojczyka, dzięki temu może wejść tam, gdzie zmieści się jego głowa. 

8. Kot wykorzystuje swoje wąsy, by sprawdzić, czy przejście jest na tyle szerokie, że się w nim zmieści. 

9. Nos u kota jest jak odcisk linii papilarnych u człowieka. Nie ma dwóch jednakowych kocich nosów. 

10. Kot może dosłownie "smakować" zapachy, ma on dodatkowy, szósty zmysł: połączenie węchu i sma-

ku. 

11. Kot nie rozpoznaje słodkiego smaku. 

12. Kot nie znosi zapachu: cytrusów, lawendy, cebuli, octu, papryki, cynamonu, a nawet woń brudnej ku-

wety. 

 

Czy kot może zaprzyjaźnić się z psem? 

Z własnego doświadczenia mogę śmiało stwierdzić, 

że tak. Sam mam w domu kota Fikusa i psa Sanji. Mo-

je zwierzaki bardzo się lubią, i przyjaźnią. Razem się 

bawią, jedzą i wychodzą na spacery. Dlatego uwa-

żam, że czasami używane, w sensie negatywnym, 

powiedzenie „żyje jak pies z kotem” jest całkowicie 

nietrafione. 

Jak rozumieć kota? 

Zachowania kota wcale nie są takie trudne do zrozumienia. Mrużenie oczu to gest ze strony kota mówią-

cy, że jest zadowolony, dobrze się czuje i obdarza cię zaufaniem. Te zwierzęta uwielbiają się chować, dla-

tego wchodzą do pudełek i to tych mniejszych, ponieważ czują się w nich bezpiecznie. Często kot się o nas 

ociera. Jeżeli robi to głową i pyszczkiem, to oznacza, że cieszy się z twojego widoku i wąchając cię, spraw-

dza, gdzie byłeś i przy okazji zostawić na tobie 

swój zapach. 

Co oznacza sposób ułożenia uszu u kota? 

Nastrój kota można też odczytać z obserwacji 

jego uszu. Kot zrelaksowany trzyma uszy lekko 

rozchylone na boki i porusza nimi w niewielki 

sposób, gdy usłyszy inne dźwięki. Gdy jest za-

interesowany, stawia uszy prostopadle do gło-

wy i wysuwa je do przodu. To znak jego czuj-

ności i bacznego nasłuchiwania otoczenia. Na-

tomiast zdenerwowany kot rusza uszami i może je mieć rozchylone na boki ciała, a to należy interpreto-

wać, że sprawdza czy otoczenie jest bezpieczne. Wściekłość i gotowość do ataku u kota widać po jego po-

łożonych po sobie uszach i to do pozycji poziomu. To ostrzeżenie, żeby się nie zbliżać i świadczy o bardzo 

silnym stresie, który odczuwa. 
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Co oznacza ułożenie kociego ogona? 

Nastrój kota można też odczytać, obser-

wując jego ogon. Gdy jest on podniesiony 

do góry i gładko, lekko opada w dół, ozna-

cza, że zwierzę jest zadowolone. Gorzej 

jest, jak koci ogon jest najeżony. Wówczas 

oznacza to jego zdenerwowanie. 

Jak rozumieć mowę kocią? 

Koty wydają z siebie ponad stu różnych 

dźwięków, ale przyjrzyjmy się bliżej kilku z 

nich: miauczeniu, mruczeniu i syczeniu. 

Miauczenie jest najbardziej kojarzonym dźwiękiem wydawanym przez kota. Małe kotki komunikują się 

w ten sposób ze swoją kocią mamą. Dorosły kot używa tego dźwięku w celu porozumiewania się z czło-

wiekiem. Kot może w różny sposób miauczeć. Krótkie jego miauczenie oznacza radość z twojego powrotu 

do domu, ale także może oznaczać zaproszenie do wspólnej zabawy, a nawet skargę, że nie mają jedzenia 

w swojej miseczce. Kot może wydawać z siebie dłuższe miauczenie, co świadczy o jego rozgniewaniu, a 

nawet bólu. 

Mruczenie to bardzo przy-

jemny dźwięk dla właściciela 

kota, ale nie zawsze oznacza 

te same emocje. Może być 

ono informacją, że kot jest 

szczęśliwy i jest mu dobrze. 

Z drugiej strony może być 

też oznaką, że kot jest ze-

stresowany lub nawet cho-

ry. Uważa się, że właśnie w 

takich sytuacjach mruczenie 

działa na kota uspakajająco. 

Aby móc rozróżnić, co jest 

powodem mruczenia zwierzaka, należy przyjrzeć się jego postawie. Położone uszy oraz podkulona sylwet-

ka świadczą o jego niepewności. 

Syczenie u kota to sygnał ostrzegawczy. Jest wydawany przez niego w sytuacji zagrożenia i świadczy o 

traceniu przez zwierzaka cierpliwości. 

Jedno jest pewne, kot to fascynujące zwierzę, dlatego świętujmy dzień swojego pupila i nie zapominajmy 

o tych, które nie mają tego szczęścia, żeby były kochane i doceniane. 

 

Opracował: Kacper Aleksandrowicz, 8a  
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Klucz odpowiedzi: 

Quiz 

1.A, 2.B, 3.B, 4.B, 5.A, 6.B, 7.A, 8.B, 9.B, 10.B  
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