
Gazetka   gimnazjalistów z Teresina 

 

W dniu święta Polskiej Szkoły proponujemy naszym Gościom specjalny numer Kapsla 

w którym piszemy o działalności i sukcesach naszej szkoły (prezentowaliśmy je w marcowym 

numerze gazetki) oraz nowe artykuły dotychczas niepublikowane. Mamy nadzieję, że 

proponowana lektura wzbudzi Państwa sympatię do naszej szkoły, która zawsze była otwarta 

na młodych ludzi i stała się kuźnią młodych talentów. W numerze między innymi:  

 Konkursy przeprowadzone w Tygodniu Kultury Humanistycznej i nie tylko… 

 Portrety najzdolniejszych uczniów gimnazjum 

 Sukcesy szkolnego teatru 

 Spotkanie z raperem  

 Wywiad z panią Beatą Ciszewską 

 Warto przeczytać, obejrzeć, zagrać ( rzecz o wiedźminie) 

 Szkoła na wesoło ( dowcipy, zdjęcia) 

Ostatni w tym roku numer Kapsla przygotowali: uczestnicy warsztatów dziennikarskich, 

skład: Magda Orlikowska, opieka: M. Pietz; adres redakcji: kapselek09@gmail.com 



 

Sprawozdanie z przebiegu XVI. 
Szkolnego Konkursu 

Recytatorskiego (Teresin, 
26 lutego 2015 r.) 

 

SŁOWO MOŻE 
TY WYBIERASZ… 

 
W Konkursie, który odbył się 

w ramach Tygodnia Kultury 

Humanistycznej, wzięło udział 

18 recytatorów. Uczniowie przygotowali 

teksty poetyckie i prozatorskie. Tematyka 

wybieranych przez uczniów tekstów była 

związana z szeroko rozumianym pojęciem 

słowa.  

Wnioski: 

1. Pierwszym i najważniejszym 

wnioskiem, jaki nasuwa się po 

tegorocznym Konkursie, jest 

bardzo dobre przygotowanie 

pamięciowe tekstów 

wygłaszanych przez uczniów. Dało 

się zauważyć ogromne 

zaangażowanie recytatorów, 

szacunek dla słuchaczy, 

refleksyjność. 

2. Recytatorzy wykazali się dobrym 

zrozumieniem wygłaszanego 

tekstu. Gimnazjaliści oddali 

w swoich interpretacjach stosunek 

autora do utworu, odgadli te myśli, 

które autor chciał wypowiedzieć. 

Młodzież utożsamiała się 

z wybranymi przez siebie 

utworami, „włożyła” w tekst coś 

z siebie, czyli wyrażała poprzez 

niego to, co autor „miał na myśli”,  

ale i to, co „ja o tym myślę”.  

 W większości przypadków tekst wybrany 

przez uczniów był: 

 odpowiedni do wieku osoby, która 

ma go mówić;  

 zgodny z założeniami regulaminu 

konkursu; 

 aktualny; 

 oryginalny (mało znany, 

nieoklepany); 

 zgodny z osobowością mówiącego 

i jego płcią 

Komisja konkursowa zauważyła, że 

recytatorzy dbali o prawidłową dykcję, 

emisję głosu i prawidłowy oddech, 

intonację, akcentowanie i melodykę 

tekstu. Dobrą stroną uczestników 

tegorocznego konkursu było także 

przyjmowanie właściwej postawy 

recytatorskiej. Uczniowie występowali 

wyprostowani, wykonywali tylko 

uzasadnione ruchy i gesty. 

Wyniki konkursu: 

KLASY 1 

I. nagroda  - Adam Misiak 1b 

II. nagroda – Julia Krawczyk 1e 

III.  nagroda – Gabriela Lewandowska 

1c 

wyróżnienie – Aleksandra 

Radziejewska 1e 

 

KLASY 2 

I. nagroda – Mateusz Grosiak 2c 

II. nagroda – Mikołaj Pływaczewski 2e 

III.  nagroda – nie przyznano 

wyróżnienie – Antoni Mechecki 

KLASY 3 

I. nagroda – Marcin Dorodziński 3e 

II. nagroda – Krzysztof Biederka 3a 

III.  nagroda – Ewelina Kwiatkowska 3e 

wyróżnienie – nie przyznano 



Do eliminacji powiatowych Małego 

Konkursu Recytatorskiego Jury 

zakwalifikowało: 

Adama Misiaka 

Julię Krawczyk 

Mateusza Grosiaka 

Marcina Dorodzińskiego 

Krzysztofa Biederkę  
 

Tomasz Daczko 

Organizator i koordynator konkursu

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU QUIZU 
GRAM I ZDAM  

– przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego 
w części humanistycznej (Teresin, 24 lutego 2015 r.) 
 

Głównym celem Quizu Gram 

i zdam było przygotowanie uczniów do 

egzaminu gimnazjalnego w części 

humanistycznej w ciekawy i nowoczesny 

sposób. Udział w turnieju sprzyjał 

gruntownemu powtórzeniu wymaganej 

wiedzy i przećwiczeniu potrzebnych 

umiejętności.  

Zaproponowane uczniom zadania 

dotyczyły podawania określonych 

informacji z języka polskiego, historii 

i wiedzy o społeczeństwie, ich 

porządkowania, odróżniania faktów od 

opinii, rozpoznawania różnic między fikcją  

a kłamstwem, rozróżniania intencji 

wypowiedzi. Obejmowały umiejętności 

rozpoznawania rodzajów i gatunków 

literackich, konkretnych utworów 

literackich, a także znajomość dorobku 

autorów, z którymi uczniami zetknęli się 

na lekcjach języka polskiego. W wielu 

zadaniach uczniowie musieli wykorzystać 

wiedzę i umiejętności z zakresu 

słowotwórstwa, odmiany wyrazów, 

składni, słownictwa i frazeologii. Zadaniom 

czysto polonistycznym towarzyszyły te 

odnoszące się bezpośrednio do historii 

i historii sztuki. 

W naszej ocenie Turniej spełnił 

swoje założenia. Uczniowie w ciekawy 

i atrakcyjny dla nich sposób (interaktywny 

quiz) mogli powtórzyć niezbędne do 

egzaminu wiadomości i przećwiczyć 

określone umiejętności zapisane 

w podstawie programowej. 

 

Wyniki: 

I. miejsce: drużyna reprezentująca klasę 

3e – Marcin Dorodziński, Angelika 

Kierzkowska, Elżbieta Kozłowska; 

II. miejsce: drużyna reprezentująca klasę 

3b – Kinga Piórkowska, Piotr Piórkowski, 

Daniel Daczko;  

III. miejsce: drużyna reprezentująca klasę 3c –  
Alicja Misiak, Klaudia Dutkiewicz, Grzegorz 
Ciesielski 
 

 

Organizatorzy: 

Tomasz Daczko,  
Robert Jędrzejewski

 



Sprawozdanie z I. Powiatowego Dwujęzycznego 

Konkursu Recytatorskiego 

Potyczki z Szekspirem
W Konkursie, którego organizatorem 

było Gimnazjum im. św. Franciszka z Asyżu 

w Teresinie, a nad którym honorowy patronat 

objął Wójt Gminy Teresin pan Marek 

Olechowski, wzięło udział 13 recytatorów 

z 8 gimnazjów powiatu sochaczewskiego 

i warszawskiego - zachodniego. Uczniowie 

przygotowali teksty poetyckie wywodzące się 

z bogatej spuścizny barda ze Stratfordu.  

Pierwszym i najważniejszym 

wnioskiem, jaki nasuwa się po tegorocznym 

Konkursie, jest bardzo dobre przygotowanie 

pamięciowe tekstów wygłaszanych przez 

uczniów zarówno w angielskim oryginale, jak 

i w polskim tłumaczeniu. Dało się zauważyć 

ogromne zaangażowanie recytatorów, 

szacunek dla słuchaczy, refleksyjność. 

Recytatorzy wykazali się dobrym 

zrozumieniem wygłaszanego tekstu. 

Gimnazjaliści oddali w swoich interpretacjach 

stosunek autora do utworu, odgadli te myśli, 

które autor chciał wypowiedzieć. Młodzież 

utożsamiała się z wybranymi przez siebie 

utworami, „włożyła” w tekst coś z siebie, czyli 

wyrażała poprzez niego to, co autor „miał na 

myśli”,  ale i to, co „ja o tym myślę”.  

W większości przypadków tekst wybrany przez 

uczniów był odpowiedni do wieku osoby, 

która ma go mówić, zgodny z założeniami 

regulaminu konkursu, aktualny, oryginalny, 

zgodny z osobowością mówiącego. 

Komisja konkursowa zauważyła 

ponadto, że recytatorzy dbali o prawidłową 

dykcję, emisję głosu i prawidłowy oddech, 

intonację, akcentowanie i melodykę tekstu. 

Dobrą stroną uczestników tegorocznego 

konkursu było także przyjmowanie właściwej 

postawy recytatorskiej. Uczniowie 

występowali wyprostowani, wykonywali tylko 

uzasadnione ruchy i gesty. 

Koordynatorzy Konkursu pragną 

wyrazić gorące podziękowania sponsorom, 

bez pomocy których organizacja tego 

przedsięwzięcia byłaby niemożliwa. Są to: 

Wójt Gminy Teresin Pan Marek Olechowski 

Pani Małgorzata 

Kołodziejczyk 

Pani Beata Tempczyk 

Pani Anna Dąbrowska 

Pani Agnieszka 

Ciołkowska 

Pani Julita Misiak 

Pani Karina Stańczak 

Pani Marzena Skudniewska 

 Pan Marcin Tomczyk 

Pan Marcin Łabędzki 

Pan Dariusz Feder 

Szkoła Języków Obcych Studioma. 

Organizatorzy mają nadzieję, że 

w przyszłym roku uda się zorganizować drugą 

edycję Konkursu i przyciągnąć jeszcze większą 

rzeszę recytujących gimnazjalistów z terenu 

powiatu sochaczewskiego. 

Oto końcowe wyniki. Jury przyznało 

3 równorzędne wyróżnienia (Angelika 

Kierzkowska /Gim. Teresin/, Aleksandra Pałys 

/Gim. Kampinos/, Agnieszka Pakoca /Gim. nr 3 

Sochaczew/). III. nagroda powędrowała do 

Mateusza Grosiaka /Gim. Teresin/, 

II. otrzymała Ewelina Julia Meckier /Gim. 

Iłów/, natomiast I. nagroda przypadła 

w udziale Marcinowi Dorodzińskiemu /Gim. 

Teresin/. Grand Prix pierwszej edycji Konkursu 

zdobyła uczennica Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Iłowie Paulina Dałkiewicz. Oprócz nagród 

jurorskich przyznano także nagrodę 

publiczności. Otrzymał ją Marcin Dorodziński. 

 

Koordynatorzy Konkursu: 
Małgorzata Koncewicz 

Tomasz Daczko



Szkolne zmagania z ortografią – etap finałowy 

W Tygodniu Kultury 

Humanistycznej odbył 

się finał Szkolnego 

Konkursu Ortograficznego. 

Wzięły w nim udział te 

osoby, które najlepiej 

napisały październikowe dyktando- 11 

osób. Uczniowie byli egzaminowani prze 

program komputerowy, który za właściwie 

uzupełnione słowo przydzielał punkty. 

Pierwsze miejsce zajął Marcin Sękulski 

z klasy III, II miejsce zajęła Daria 

Warcholska z kl. III, a III miejsce przypadło 

Przemysławowi Pąkowi z kl. II. Zwycięzcy 

zostali wyróżnieni i nagrodzeni na 

uroczystym apelu podsumowującym 

Tydzień Kultury Humanistycznej.  

Redakcja Kapsla

Sprawozdanie z Konkursu Interdyscyplinarnego „Trudne 

pojęcia” 
 

Już po raz piąty, 23 lutego 2015 r., 

w naszym gimnazjum odbył się w ramach 

Tygodnia Kultury Humanistycznej Szkolny 

Konkurs Interdyscyplinarny ,,Trudne 

Pojęcia”. Mogli w nim wziąć udział wszyscy 

uczniowie naszego gimnazjum. Jego 

głównym celem było powtórzenie 

i utrwalenie naukowych terminów 

poznawanych w trakcie nauki, których 

znajomość i umiejętność prawidłowego 

posługiwania się nimi, może okazać się 

bardzo przydatna na egzaminie 

gimnazjalnym. 

Tegoroczna formuła wymagała od 

uczniów nie tylko pamięciowego 

opanowania poszczególnych pojęć, ale 

także umiejętności analizowania, 

dostrzegania i komentowania zjawisk. 

Ponadto zadaniem uczniów było 

kojarzenie faktów odnoszących się 

bezpośrednio do analizowanego pojęcia. 

Większość zadań testowych miała 

charakter problemowy. Zadania testowe 

były zróżnicowane zarówno pod względem 

rodzaju, jak i stopnia trudności. Część 

zadań miała charakter zamknięty, a część 

otwarty. Zadania w teście sprawdzały nie 

tylko wiadomości, ale i umiejętności. 

W większości przypadków uczniowie 

stosowali wiedzę w sytuacjach typowych, 

choć nieco słabiej wypadali przy 

rozwiązywaniu problemów w sytuacjach 

nietypowych. Poziom opanowania 

wiadomości oraz stopień opanowania 

umiejętności potrzebnych do 

rozwiązywania zróżnicowanych 

i problemowych zadań konkursowych 

można uznać za dobry. Część uczniów 

miała problemy ze zrozumieniem poleceń, 

wynikające z niedokładnego ich czytania.  

Wnioski:  

1) Przyjęte w regulaminie cele 

konkursu zostały osiągnięte, 

w szczególności dotyczące m.in. rozwijania 

i bogacenia biernego i czynnego 

słownictwa uczniów;  

2) Uczniowie wyróżnieni wykazali 

się bardzo dużą wiedzą z zakresu 

wszystkich przedmiotów objętych 

egzaminem gimnazjalnym; 

3) Uwzględniając 

interdyscyplinarny charakter konkursu 

i stopień jego trudności, zwycięzcy 

w poszczególnych kategoriach wiekowych 



reprezentują wysoki poziom wiadomości 

i umiejętności w zakresie różnorodnych 

dziedzin nauki; 

4) Uczniowie uczestniczący 

w konkursie wykazali się umiejętnością  

współpracy w grupie oraz dzielenia się 

wynikami swojej pracy.  

Wyniki: 

 Najlepszą w kategorii klas 

pierwszych okazała się drużyna 

z klasy 1d w składzie: Ines 

Brzychcyk, Jakub Oszkiel, Julia 

Słowińska – 126 pkt; 

 W kategorii klas drugich zwyciężyła 

reprezentacja klasy 2c: Natalia 

Tempczyk, Natalia Skrok, Magda 

Orlikowska – 126,5 pkt; 

 W kategorii klas trzecich na 

pierwszym miejscu uplasowali się 

przedstawiciele klasy 3b: Kinga 

Piórkowska, Piotr Piórkowski, 

Juliusz Włodarczyk – 155 pkt. 

 

Organizatorzy konkursu: 
Robert Jędrzejewski 

Tomasz Daczko 

W naszej szkole jest wielu dobrych uczniów. Najlepsi co roku otrzymują 

stypendium wójta. Poprosiliśmy ich o krótki wywiad. Prawie wszyscy przyjęli 

nasze zaproszenie i odpowiedzieli na 5 prostych pytań. Przeczytajcie ich 

wypowiedzi. Dzięki temu lepiej ich poznacie. 

 
1.Jak dużo czasu poświęcasz na naukę? 

2. Z jakiego przedmiotu masz najlepsze oceny? 

3. Czy lubisz się uczyć? 

4. Co motywuje Cię do nauki? 

5. Czy w szkole podstawowej uczyłeś/uczyłaś się równie dobrze? 

 

 
,, Najlepsze oceny mam z matematyki” – 

wywiad z Przemkiem Pąkiem z kl. 2D 

1. Czas na naukę poświęcam tylko w szkole, 

uważnie słuchając tego, co na lekcji mówi 

nauczyciel. 

2. Najlepsze oceny mam z matematyki. 

3. Nie lubię się uczyć. 

4. Do nauki najbardziej motywują mnie rodzice. 

5. W szkole podstawowej uczyłem się równie 

dobrze, jednak tam było łatwiej o oceny. 

 



,,Do nauki motywują mnie rodzice” – Wywiad z Natalią Lot 

z kl. 1B 

1. Na naukę poświęcam do 2 godzin dziennie. 

2. Najlepsze oceny mam z wychowania fizycznego i zajęć 

technicznych. 

3. Lubię się uczyć. Jeżeli robiłabym coś z przymusu,  to nie 

wychodziłoby mi to. 

4. Do nauki motywuje mnie rodzina i myśl o przyszłości. 

5. W szkole podstawowej uczyłam się równie dobrze.   

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Nie lubię się uczyć, ale trzeba” – wywiad z Kasią Okurowską 

z kl. 2D 

1. Na naukę poświęcam od 1,5 do 2 godzin dziennie. 

2. Najlepsze oceny mam z matematyki. 

3. Nie lubię się uczyć. Chyba nikt nie lubi, ale trzeba. 

4. Do nauki motywują mnie rodzice i mój wgląd w przyszłość.   

5. W szkole podstawowej miałam równie dobre oceny.  

 

 

„Uczę się dla siebie, chcę stawać się lepsza” – wywiad 

z Kingą Piórkowską z kl. 3B 

1.Stypendium Wójta otrzymałam już 6 razy. 

2. Dziennie na naukę poświęcam około godziny. 

Wszystko zależy od ilości godzin lekcyjnych, na które 

muszę się przygotować danego dnia. Nieraz jest to kilka 

godzin, a innym  razem 30 minut. 

3. Nie mam jednego ulubionego przedmiotu. Mam ich 

aż trzy: chemia, matematyka i język polski.  Najwięcej 

problemów mam z językami i historią, ale wszystkiego 

da się wyuczyć. 

4. Uczę się dla siebie. Chcę stawać się lepsza. Czuję 

potrzebę pracy nad sobą i taką możliwość daje mi 

nauka. Oczywiście największą przyjemnością jest efekt, 

który widzę. To on jest moją motywacją. 

5. Naukę chcę kontynuować w Liceum im. Klementyny 

Hoffmanowej w Warszawie. Wybrałam tę szkołę ze 

względu na wysoki poziom, profil dostosowany do 

moich zainteresowań, przyjazną atmosferę wśród 

uczniów i wyrozumiałych nauczycieli. 



 

„Staram się nie mieć uprzedzeń do żadnego z przedmiotów” – wywiad z Danielem Daczko z kl. 3B 

1. Stypendium Wójta Gminy Teresin otrzymałem 

już po raz 8. 

2. Nie jestem w stanie stwierdzić tego 

jednoznacznie. Czas nauki dostosowuję do ilości 

obowiązków szkolnych i domowych. 

3. Staram się nie mieć uprzedzeń do żadnego 

z przedmiotów, ani żadnego nie faworyzować, 

jednakże tymi, których uczę się najchętniej są 

matematyka, j. angielski i informatyka. Więcej 

czasu muszę poświęcić na naukę historii. 

4. Motywacji do nauki jest wiele… Uczę się głównie 

dla siebie, nie dla rodziców czy nauczycieli. Chcę 

zadbać o swoją przyszłość, by móc godnie żyć i by 

być światłym człowiekiem, który będzie potrafił 

zachować się w każdej sytuacji. 

5. Dalszą naukę chciałbym kontynuować w IX 

Liceum im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie 

na profilu matematyczno – fizyczno – 

informatycznym, gdyż z tymi przedmiotami wiążę 

swoją dalszą edukację. 

 

 

Wszyscy uczniowie gimnazjum w Teresinie 

znają długo już istniejący w naszej szkole 

Teatr Słowo. W kwietniu Nasz teatr wziął 

udział w kolejnym Wojewódzkim 

Przeglądzie Małych Form Teatralnych 

w Piasecznie. Wszystkie przedstawiane 

sztuki były przepiękne i jury z pewnością 

miało problem z nagrodami za miejsca 

1,2,3. Nasz teatr otrzymał nagrodę za 

jednolite kostiumy i rekwizyty. Jednak nie 

spoczęliśmy na laurach. Będziemy 

kontynuować naszą działalność. 

Jan Wróbel 

 



 

 

 

Pewnego dnia do naszej szkoły 

przyjechał raper Dobromir MAK 

Makowski i jego kolega. Opowiadał 

on o swojej trudnej młodości. 

Próbował on nas nauczyć abyśmy 

szanowali swoich rodziców oraz nie 

zażywali używek takich jak narkotyki i 

nie pili alkoholu, poprzez rap i różne 

ciekawe historie z własnych 

doświadczeń. Używał on również 

młodzieżowego języka, abyśmy mogli 

lepiej go zrozumieć. Nas udało mu się 

przekonać, nie wiemy jak innych, ale 

organizowanie takich spotkań to 

sama przyjemność, ponieważ są one 

ciekawe, a czasem nawet zabawne i 

potrafią wiele nauczyć. 
uczestnicy z kl.I  

 

 

W ostatnim czasie uczestniczyłam w 

spotkaniu z raperem na 

RAPpedagogice 2015. Osobiście 

bardzo mi się podobało. Usłyszałam 

tam historię z życia człowieka, który 

zaufał Bogu, poszedł za nim i wcale 

najgorzej na tym nie wyszedł. 

Spotkanie bardzo utkwiło mi w 

pamięci. Raper Dobromir przekonał 

mnie, aby żyć zgodnie z dekalogiem i 

nigdy nie zwątpić w Jezusa. Jego życie 

jest prawdziwym świadectwem wiary. 

Przez proste przykłady 

zademonstrował nam jak chcemy żyć 

(nieodpowiedzialnie, nie zdając sobie 

sprawy z konsekwencji, a także jakie 

zagrożenia za tym idą).Moim zdaniem 

takie spotkania są bardzo przydatne 

i potrzebne, może nawet powinny być 

organizowane trochę częściej. 
Aleksandra Radziejewska kl.1e

 



„Podróże sprawiają mi przyjemność” – wywiad z panią 
Beatą Ciszewską 

  

Jak długo uczy Pani j. niemieckiego i czy tylko 

w naszej szkole? 

 Uczę j niemieckiego od 8 lat i obecnie oprócz 

gimnazjum pracuję jeszcze w szkole średniej.  

 

Czy rozważała Pani tylko pracę w zawodzie 

nauczyciela? Co zadecydowało o takim 

wyborze? 

Pomysłów po maturze było dużo, ostatecznie 

do zawodu nauczyciela przekonała mnie moja 

chrzestna, która również jest germanistką.  

 

Co lubi Pani robić w wolnym czasie? Jakie są 

Pani zainteresowania? 

Ostatnio największą przyjemność  sprawiają 

mi podróże, te małe i te duże. Nawet krótka 

wycieczka rowerowa po okolicy to dla mnie 

rewelacyjny sposób na spędzenie czasu 

wolnego.  

 

 

 

Czy chodziła Pani do gimnazjum? Jeżeli tak to 

gdzie i jak wspomina Pani naukę na tym 

etapie? 

Nie, nie chodziłam do gimnazjum, byłam w 

ostatnim roczniku, który po szkole  

 

 

podstawowej poszedł do liceum, jednak okres 

szkolny wspominam bardzo pozytywnie.   

 

Co najbardziej Panią cieszy, a co najbardziej 

denerwuje w szkole? 

Bardzo lubię kontakt z ludźmi i to, że zawsze 

coś sie dzieje, nie ma czasu na nudę, 

natomiast mniej mnie cieszy prowadzenie 

dokumentacji.  

 

Jak skutecznie uczyć się języków obcych, aby 

je opanować? 

Myślę, że nie ma jednej skutecznej metody dla 

każdego. Najważniejsza jest chyba jednak 

systematyczność i powtarzanie wyrażeń, 

zwrotów. Ucząc się np. nowych słówek można 

też pomagać sobie skojarzeniami z innymi, 

polskimi słówkami. Dla niektórych  uczniów 

ten sposób jest najlepszy.  

 

Czy chciałaby Pani coś zmienić w swoim 

życiu? Jeżeli tak to co? 

Nie, nie chciałabym nic zmieniać. 

 

 

Proszę o dokończenie zdań: 

Szkoła kojarzy mi się… z porannym 

wstawaniem.  

Moim ulubionym przedmiotem w szkole była… 

geografia. 

Po raz pierwszy poczułam się dorosła, gdy… 

zdałam egzamin na prawo jazdy. 

 

Mikołaj Stalmach 



Warto przeczytać, 
obejrzeć, zagrać… 
 

Historia przygód słynnego 

wiedźmina, Geralta z Rivii opartych 

na słynnej sadze autorstwa Andrzeja 

Sapkowskiego jest niezwykle 

popularna od wielu lat, aż do dziś . 

Wciąż powstaje wiele książek o 

przygodach tytułowego wiedźmina,   

ostatnio wydaną jest „Sezon Burz” i 

wiele innych wchodzących w skład 

sagi: 

-Krew Elfów 

-Czas Pogardy 

-Chrzest Ognia 

-Wieża Jaskółki 

-Pani Jeziora 

 

Bardzo popularne są gry o 

przygodach Geralta, lecz w tym roku 

wyszła ostatnia 3 część, która 

została wyprodukowana tak samo 

jak i poprzednie przez Polaków firmy 

CD Projekt Red.  Cieszą się one tym, 

że można zakończyć je na wiele 

sposobów, energicznym trybem 

walki i szerokim bestiariuszem 

przeciwników. Ostatnia część była 

oczekiwana przez cały świat i jak na 

razie została okrzyknięta grą roku 

2015. 

Został też nagrany polski film 

reżyserii Marka Brodzkiego oraz 

serial oparty na sadze o dziejach 

Geralta z Rivii. 
Adam Dmoch 



PYTANIE DO GIMNAZJALISTÓW 

 
W dniach 21 - 23.04.15r. obył się egzamin gimnazjalny, kilka dni później 
zapytałyśmy uczniów klas trzecich by zdały nam krótką relację, odpowiadając 
na kilka pytań.   

 
1. Co Ci sprawiło największą trudność podczas pisania egzaminu gimnazjalnego? 

2. Co Cię zaskoczyło na tegorocznym egzaminie? 

3. Jak myślisz, którą część napisałeś/napisałaś najlepiej? 

4. Których zadań nie udało Ci się wykonać, czego one dotyczyły? 

5. Jakich wyników się spodziewasz? 

A oto ich odpowiedzi…  
1. Słuchanki. 
2. Dwie poprawne odpowiedzi do jednego 
z zadań z geografii. 
3. Historię. 
4. Jednego zadania otwartego z 
matematyki, bo po prostu nie umiałam. 
5. Ogólnie bardzo dobrych, jednak 
najgorzej matma. 

Marysia Ch. 

1.Największą trudność podczas pisania 

egzaminu, sprawiła mi jego nowa forma: 

zupełnie inaczej przedstawiane zadania, źródła 

wypisane na ostatniej stronie, zamieszanie 

wywołane niepotrzebnymi miejscami na 

naklejki oraz oddzielną kartą zadań otwartych. 

2. Na egzaminie zaskoczyła mnie obszerność 

informacji do zadań oraz to, że nawet bardzo 

mały szczegół decydował o poprawności 

odpowiedzi.  

3. Wydaję mi się, że najlepiej napisałem 

matematykę oraz rozszerzony angielski. 

4. Wykonałem wszystkie zadania. 

5.Na podstawie internetowych odpowiedzi, 

które dają choć część odpowiedzi poprawnie, 

oceniam, że moja średnia z egzaminów 

wyniesie około 93-94%. 

Marcin S. 

1.Największą dla mnie trudnością było 
rozwiązywanie zadań matematyczno-
przyrodniczych. 
2. Zaskoczeniem był brak rozprawki, która 
zwykle pojawiała się na egzaminach. W jej 
miejsce było opowiadanie, które nie było 
takie trudne do napisania. 
3. Myślę, że najmniej trudności sprawił mi 
j. niemiecki  
4. Nie udało mi się wykonać zadań 
otwartych z matematyki, ponieważ 
zabrakło mi czasu. 
5. Ogółem testy piszę słabo, więc 
obstawiam na 60%  

Martyna K. 

 



1.Największą trudność na egzaminie 
gimnazjalnym sprawiła mi matematyka i 
historia. 
2.Na tegorocznym egzaminie zaskoczyło 
mnie brak rozprawki tylko opowiadanie na 
egzaminie z polskiego. 
3.Najlepiej napisałam część humanistyczną 
i język niemiecki. 
4.Nie napisałam niektórych zadań z 
matmy. Nie pamiętam czego one 
dotyczyły. 
5.Spodziewam się dobrych wyników z 
egzaminu. 

Ola P. 

1.Największą trudność sprawiła mi część 

przyrodnicza. 

2.Zaskoczył mnie brak rozprawki, a zamiast 

niej opowiadanie na części z j. polskiego. 

3.Najlepiej napisałam część humanistyczna 

historia / wos. 

4.Wszystkie zadania zrobiłam,  ale nie wiem 

czy dobrze. 

5.Wyników spodziewam się dobrych. 

Natalia B. 

1.Największą trudność podczas pisania 

egzaminu sprawiły mi zadania z fizyki i chemii. 

2. Na tegorocznym egzaminie zaskoczyło mnie 

opowiadanie z języka polskiego. Wszyscy byli 

przekonani, że będzie rozprawka.  

3. Wydaje mi się, że najlepiej napisałem część 

matematyczną.  

4. Nie udało mi się wykonać kilku zadań z 

chemii dotyczących prób doświadczalnych 

oraz zadania z biologii, w którym pojawiła się 

genetyka.  

5. Spodziewam się dobrych wyników.  

Rafał 

1.Największą trudność sprawiła mi część 

językowa, gdyż większość zadań napisano w  

nieznanym dla mnie języku, a w konsekwencji 

w większości zadań strzelałem :D 

2.Na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym 

zaskoczyła mnie jego nowa forma. 

Niepotrzebne miejsce na naklejkę i obszerność 

informacji do zadań zamkniętych, 

3.Wydaje mi się, że najlepiej napisałem część 

matematyczną. 

4.Wykonałem wszystkie zadania. 

5.Na podstawie internetowych odpowiedzi 

wydaje mi się, że moja średnia z egzaminu 

wyniesie około 80% 

Zdzisław 

Magda Orlikowska i Natalia Skrok 



 


