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Talent jest darem uniwersalnym, ale potrzeba wielki ej odwagi, żeby go  
wykorzysta ć. Nie bój si ę być najlepszy. 

Paulo Coelho 
 
 

 
Niniejsza publikacja została wydana dzięki wsparciu finansowemu Rady 
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego  
w Warszawie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redakcja: 
Renata Piłat 
Wioletta Krawczyk 
Anna Janiec 
Elżbieta Milej 
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WSTĘP 
 
Realizowany w naszej szkole od 4 lat Program Wspierania 

Uzdolnionych Wars i Sawa ma na celu towarzyszenie w rozwoju 
uczniom szczególnie uzdolnionym, zapewnienie jak największej grupie 
takich osób warunków sprzyjających rozwoju talentów i zainteresowań, 
a także podnoszenie efektywności kształcenia poprzez wymianę 
doświadczeń oraz popularyzowanie przykładów dobrych praktyk 
wspierania uzdolnień.  

W dniu 27 października 2014 r., w Centrum Nauki Kopernik 
dostąpiliśmy zaszczytu wręczenia bezterminowego Certyfikatu Wars  
i Sawa Prezydenta m.st. Warszawy. Został przyznany szkołom, które 
wyróżniły się szczególnym zaangażowaniem i osiągnięciami w  
realizowanym programie wspierania uzdolnionych dzieci. Należy 
wspomnieć, że nasza placówka była pierwszą szkołą podstawową  
w Dzielnicy Bielany, która uzyskała Certyfikat Wars i Sawa i obecnie 
znajduje się wśród zacnego grona 61 warszawskich szkół 
posiadających ten dokument na czas nieokreślony. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że przyznany nam Certyfikat został oznaczony 
gwiazdką, co świadczy o tym, iż wnioski i osiągnięcia z realizacji 
programu w naszej szkole Kapituła oceniła bardzo wysoko. 

Zespół Wspierania Uzdolnionych, towarzysząc rozwojowi 
uczniów uzdolnionych i jednocześnie promując ich osiągnięcia, wzorem 
lat ubiegłych przygotował kolejną już, trzecią publikację zatytułowaną 
Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze. Tym razem 
celem liderów Programu Wars i Sawa było zamieszczenie w niej prac 
uczniów uzdolnionych z klas II-VI, którzy zajęli się tematem świąt, 
obrzędów i zwyczajów przypadających na dany miesiąc roku szkolnego 
2014/2015. 

Mamy nadzieję, że niniejsza pozycja spotka się również  
z dużym uznaniem wśród młodych czytelników i ich rodziców,  
co zainspiruje jeszcze nieobjętych programem uczniów do poszerzenia 
grona uzdolnionych w nowym roku szkolnym.  

 

Życzymy przyjemnej lektury 

Liderzy Zespołu Wspierania Uzdolnionych 
 



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

Ciekawe rocznice 
 

 2014 i 2015 to lata wyjątkowych rocznic, które miały wpływ na 
historię Polski. 
 
 100 lat od wybuchu I wojny światowej:  28 lipca 1914 roku 
wybuchła I wojna światowa. Był to największy konflikt zbrojny na 
kontynencie europejskim od czasu wojen napoleońskich. Straciło w nim 
życie wiele osób walczących za ojczyznę. Ich poświęcenie nie okazało 
się daremne. 
 96. rocznica odzyskanie przez Polsk ę niepodległo ści:  
Narodowe Święto Niepodległości – obchodzone jest 11 listopada dla 
upamiętnienia odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r.  
W 2014 roku obchodziliśmy 96. rocznicę tego wydarzenia. 
 75 lat od wybuchu II wojny światowej:  1 września 1939 roku 
Polacy znów musieli stanąć do walki w obronie ojczyzny. Po  
21 latach okresu międzywojennego wybuchła II wojna światowa.  
Ponownie zginęło wiele osób. I połowa XX wieku była jednym  
z najbardziej krwawych okresów nowożytności. 
 25 lat wolno ści:  Na początku 1989 r. doszło w Polsce do obrad 
Okrągłego Stołu, w czasie których władza rozmawiała z opozycją. 
Otworzyło to drogę do wyborów 4 czerwca 1989 r. Dzięki temu, że 
ludzie poszli wtedy głosować, nastąpił bezkrwawy koniec komunizmu  
w Polsce. Był to wielki tryumf opozycji reprezentowanej przez 
„Solidarność”.  
 70. rocznica zako ńczenia II wojny światowej: 8 i 9 maja 1945 
roku – te daty uznaje się w Europie za koniec największego konfliktu 
zbrojnego w historii świata. Dlaczego dwie daty? Wynika to z różnicy 
czasowej pomiędzy Berlinem a Moskwą. Dla wielu ludzi w Polsce te dni 
oznaczały koniec okupacji, koniec walki o każdy następny dzień. 
Dlatego nie możemy zapomnieć o tych, którzy walczyli w obronie wolnej 
Polski. 

 
Michał Piotrowski,  klasa VI b 

Opiekun – mgr Sylwia Kowalczyk 
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Moje spotkanie z duchem 

 Tegoroczne wakacje postanowiliśmy spędzić z rodzicami 
inaczej niż zawsze. Zamiast wygrzewać się na plażach, podróżowaliśmy 
po mało znanych miejscach w Polsce. 
 Pewnego dnia dojechaliśmy do starego miasteczka. Rodzice 
poszukiwali noclegu, a mnie pozwolili samej zwiedzić opustoszały dom, 
który bardzo mnie zaintrygował. Weszłam do niego chwiejnym krokiem, 
trochę wystraszona, ale ciekawa, co zobaczę w środku. Na początku 
pomyślałam, że dom będzie pełen interesujących antyków – mebli, 
obrazów, rzeźb, ale on był po prostu przerażający. 
 Nagle zza starego, podartego fotela wyskoczył jakiś biały cień. 
Wystraszyłam się, więc odskoczyłam z krzykiem. Gdy w końcu się 
uspokoiłam, zapytałam: 
- Kim jesteś i co tu robisz? 
- Jestem duchem tego domu i mieszkam tu od zawsze – odpowiedział 
mi cień grubym głosem. 
- Duchem????? 
- Tak, duchem. 
- Dlaczego tak mnie wystraszyłeś?  – zadałam pytanie, które męczyło 
mnie od początku spotkania. 
- Przepraszam, nie chciałem. Jestem bardzo samotny i myślałem, że  
w końcu z kimś porozmawiam – odpowiedział smutno duch. 
- Noo… dobrze, jestem Weronika. A ty jak masz na imię? - grzecznie 
zapytałam. Przypomniałam sobie, jak mama mówiła, że zawsze trzeba 
być grzecznym, nawet dla nieznajomych. 
- Mam na imię Stefan i bardzo się cieszę, że w końcu kogoś poznałem.  
- Co najbardziej lubisz jeść? Lubisz słodycze? A może sałatę? – 
zadawałam mnóstwo pytań. 
- Ja nic nie jem. Przecież nie żyję – Stefan chyba uważał, że powinna 
byłam to wiedzieć. 
- Mnie najbardziej smakują sałatki. Takie domowe, jak robi mama. 
Przepadam za nimi – powiedziałam i rozmarzyłam się. Chyba z głodu 
zaczęło mi burczeć w brzuchu.  
- Co myślisz o duchach? – zapytał Stefan. 
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- Wcześniej żadnego nie znałam, ale od dziś uważam, że są bardzo 
sympatyczne – powiedziałam i uśmiechnęłam się do Stefana. Chyba 
rzeczywiście go polubiłam. 
Spojrzałam na zegarek i podskoczyłam. 
- Przepraszam cię, ale muszę już iść, odwiedzę cię jutro, może 
przyprowadzę siostrę? Ona też nie zna żadnego ducha, a dużo o nich 
czyta. Będzie miała do ciebie mnóstwo pytań. Może mądrzejszych niż 
moje? 
- Do widzenia!  Do zobaczenia jutro! – krzyknął Stefan. – Będę na was 
czekał niecierpliwie! 
 Teraz wiem, że nie należy nikogo oceniać po wyglądzie  
i zakładać, że to, co ludzie opowiadają o innych, jest prawdziwe. Duch 
wcale nie musi być straszny. 

Więcej czegoś takiego nie zrobię!      
 

Weronika Lomott, klasa IV a 
Opiekun – mgr Wioletta Krawczyk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gabriela Wielocha, klasa III a 
Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 
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Zadanie* 

Rodzina wracając z wakacji ma do przejechania w ciągu 3 dni trasę 
1320 km. Pierwszego dnia przejechali 388 km, a drugiego 449 km. Ile 
kilometrów muszą przejechać trzeciego dnia? 
 
Rozwiązanie: 
1320 – (388 + 449) = 1320 – 837 = 483  
 
Odpowiedź: Rodzina trzeciego dnia musi przejechać 483 km   
 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Jakub Kilia ński, klasa III c 
Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Weronika Jagu ś, klasa II a 

Opiekun – mgr Jolanta Mikołajewska  
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Letni obóz 
 
 
 To był mój pierwszy letni obóz taneczny. Pojechałam tam z moją 
koleżanką Olą i jej starszą siostrą Stelką. Mieszkałyśmy w dużym hotelu 
nad samym jeziorem, który otoczony był pięknym lasem. Zostałyśmy 
przydzielone do czteroosobowego pokoju, czyli brakowało nam jednej 
osoby. Trafiła do nas dziewczynka, która nazywała się Zuzia. Była 
bardzo miła, od razu się zaprzyjaźniłyśmy. 
 Na obozie nigdy się nie nudziłyśmy, gdyż miałyśmy mnóstwo 
zajęć i atrakcji. Nie lubiłyśmy tylko porannych rozgrzewek, po których 
bardzo bolały nas nogi. 
 Oprócz tego codziennie były zaplanowane po dwa zajęcia 
taneczne (w końcu był to obóz taneczny). Czasami bywało ciężko, ale 
dawałyśmy radę. Wyjątkowe lato pozwalało nam na częste kąpiele  
w jeziorze. 
 Najbardziej podobała mi się „zielona noc”- ostatnia noc obozu. 
Już wcześniej słyszałyśmy o zwyczajach związanych z tą nocą, więc 
postanowiłyśmy, że nie pozwolimy nikomu spłatać nam żadnego figla. 
Planowałyśmy, co możemy zrobić śmiesznego. Jednak, gdy 
położyłyśmy się do łóżek, od razu zasnęłyśmy. Byłam tak zmęczona, że 
spałam jak zabita. 
 Nagle usłyszałam głos Stelli, która obudziła się jako pierwsza,  
a idąc do toalety, zobaczyła na drzwiach namalowaną czaszkę. Zrobiła 
nam wszystkim pobudkę. Była piąta rano. Gdy spojrzałyśmy w lustro, 
spostrzegłyśmy, że każda z nas miała namalowane na buzi zielone 
kreski. Klamki u drzwi były całe wysmarowane pastą do zębów,  
a na górze widniała nazwa najstarszej grupy tanecznej. Teraz już 
wiedziałyśmy, czyja to sprawka. Nie mogłyśmy sobie darować, że 
niczego nie poczułyśmy, nie usłyszałyśmy. Przecież musieli wejść do 
naszego pokoju, żeby nas pomalować. Udało im się podtrzymać ten 
obozowy zwyczaj. 
 To był mój pierwszy samodzielny wyjazd i na pewno 
zapamiętam go do końca życia, a szczególnie tę zieloną noc. 
 

Urszula Gawkowska, klasa III a 
Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 
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Zadanie* 

Podczas wakacji Michał brał udział w zajęciach piłki nożnej w klubie 
sportowym. Na drzwiach klubu wisiała następująca tabliczka: 

GODZINY OTWARCIA 
 

Pon. – Pt.  11.00 – 19.00 
Sob.  10.00 – 17.00 
Niedz.  11.00 – 15.00 

 

Ile godzin w ciągu całego tygodnia czynny jest klub sportowy? 
Wiedząc, że Michał brał udział w zajęciach cztery dni w tygodniu (nie był 
to weekend), po trzy godziny, ile godzin spędził Michał na zajęciach 
przez dwa tygodnie? 
 
Rozwiązanie: 
8 godzin • 5 = 40 godzin 
40 godzin + 7 godzin + 4 godziny = 51 godzin 
3 godziny • 4 = 12 godzin 
12 godzin • 2 = 24 godziny  
 
Odpowiedź: Klub sportowy w ciągu całego tygodnia jest czynny 51 
godzin. Michał przez dwa tygodnie spędził 24 godziny na zajęciach. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez nauczyciela – opiekuna. 
 

Jan Kochaniak, klasa III b 
Opiekun – mgr Renata Piłat 
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Taniec nowoczesny  

 
 Taniec nowoczesny – zwany także 
modern – powstał na przełomie XIX i XX 
wieku jako odłam baletu, w którym jednak 
zabrakło sztywnych reguł tańca klasycznego. 
Jego korzenie sięgają Europy, a od ok. 1930 
roku opanował także Stany Zjednoczone. 
Taniec nowoczesny wymaga od tancerza 
niezwykłej koordynacji ruchów. Aby tańczyć 
na wysokim poziomie, potrzeba wielu godzin 

wytężonych treningów, determinacji i poświęcenia. Celem nauki tańca 
nowoczesnego jest zainteresowanie uczestników nowymi stylami, 
pokazanie różnorodności jego odmian. Kroki taneczne łączą kilka 
technik. W choreografii pojawiają się elementy akrobatyki. Jednak 
głównym źródłem rytmu jest taniec klasyczny, czyli balet. Podstawowe 
kroki baletu są nieodłącznym elementem każdego układu. Podczas 
nauki tańca modern wprowadzane są pojęcia zakresu jazzu, baletu 
nowoczesnego, funky i hip-hopu. Drugą część prowadzonych zajęć 
stanowi nauka układów tanecznych. 
 Osoby tańczące mogą występować indywidualnie, czyli „solo”. 
Istnieją jeszcze duety i miniformacje taneczne. Formacje taneczne 
tworzone są przez grupy liczące od 8 do 24 osób. Taniec nowoczesny 
jest dynamiczny, nie ma określonych reguł jak w przypadku baletu. 
Wydaje się idealny dla osób, które lubią łączyć różne style w muzyce. 
 Modern dance to najpopularniejszy obecnie styl taneczny, 
królujący na koncertach i w teledyskach największych gwiazd muzyki 
pop. Stanowi połączenie lubianych w XXI wieku stylów tanecznych, jak: 
funky, hip-hop, dance i inne. Taniec jest idealny dla wszystkich, którzy 
lubią się ruszać. 
 

Luceli Dutkiewicz – Avila, klasa III b 
Opiekun – mgr Renata Piłat 
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Jesień 
 

Jesień jest złocistą i kolorową porą roku. Drzewa zmieniają 
swoją barwę z zielonej na różne kolory złota. Liście przybierają różne 
barwy czerwieni, brązu, pomarańczy i żółci. Mówimy, że to „Złota 
Jesień”.  

Podczas jesiennych wiatrów z drzew spadają kolorowe liście. 
Wirują one w powietrzu jak małe wiatraczki. Układają się na ziemi  
w piękne dywany. Bardzo lubię o tej porze zbierać liście w kolorowe 
bukiety, a z dojrzałych kasztanów i żołędzi robić ludziki.   

Jesień oprócz złotej barwy ma także odcienie szarości. Dni 
zaczynają być coraz krótsze, a noce dłuższe. Częściej padają deszcze. 
Nad stawami i rzekami snują się mgły. Ptaki odlatują do ciepłych krajów. 
Na dworze jest cicho, ponieważ nie słychać już śpiewu i gwaru ptaków. 
Zwierzęta przygotowują się do zimy. Wiewiórki i jeże zbierają zapasy. 
Przyroda zaczyna powoli zapadać w sen zimowy. 

Lubię jesień, ponieważ jest kolorowa, złocista i trochę 
tajemnicza. 

Kajetan Markowski, klasa III a  
Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gabriela Bogusz, klasa III a 
Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 
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Zadanie* 
 
Jakub dla utrzymania kondycji codziennie rano przebiega dwukrotnie 
dookoła boisko w kształcie prostokąta o długości 100 m i szerokości  
60 m. Ile metrów przebiegł Jakub przez pierwszy tydzień września? 
 
Rozwiązanie: 
2 • (2 • 100 m + 2 • 60 m) = 2 • (200 m + 120 m) = 2 • 320 m = 640 m 
7 • 640 m = 4480 m 
 
Odpowiedź: Jakub przez pierwszy tydzień września przebiegł 4480 m. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez nauczyciela - opiekuna. 
 

Bartosz Rodakowski, klasa III b 
Opiekun – mgr Renata Piłat 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zofia Zajenkowska, klasa III b 
Opiekun – mgr Renata Piłat 
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Zadanie* 
 
W kwiaciarni było 8 wazonów. W 3 wazonach było po 3 róże,  
a w pozostałych po 6 maków. Ala kupiła 4 róże, a Kacper 3 maki. Ile 
kwiatów zostało w kwiaciarni? 
 
Rozwiązanie: 
Wazony z różami  Wazony z makami 

3   8 – 3 = 5 
 

Róże    Maki 
3 + 3 + 3 = 9   6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30 
3 • 3 = 9   6 • 5 = 30 
 
30 + 9 – 4 – 3 = 39 – 7 = 32 
 
Odpowiedź: W kwiaciarni zostały 32 kwiaty. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 
 

Zuzanna Lomott, klasa II c 
Opiekun – mgr Monika Hass 
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Zadanie*  
 
Fabryka wyprodukowała 725 czekolad. Pracownicy powkładali je do 5 
pudełek, w każdym po tyle samo. Ile czekolad znajduje się w jednym 
pudełku? 
Rozwiąż zadanie, a następnie od wyniku który otrzymałaś, odejmij 
liczbę 87. 
 
Rozwiązanie: 

 

 

  

Odpowiedź 1: W jednym pudełku znajduje się 145 czekolad.  
Odpowiedź 2: Wynikiem różnicy jest liczba 58. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez nauczyciela - opiekuna. 
 
 

Anna Wszoła, klasa III a 
Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 
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Christmas In Poland 
 
 In Poland we celebrate 
Christmas from 24th  to 26th  of 
December. Everybody cannot wait 
for Christmas and prepares for it 
thoroughly.  
We buy and 
decorate a 
Christmas tree 
and on Christmas 

Eve we sit around the table to eat Christmas dinner. 
We usually eat carps, dumplings, herrings and poppy 
cake. During the dinner we share a wafer and sing 
carols.  
Our tradition is also to keep one additional plate for a stranger who 

might come to our homes this special 
evening and then should be treated 
as a family member. After the dinner 
children wait for Santa Claus  and his 
presents. At midnight we go to church 
to welcome Jesus-the Child. 
 

Adam Stankowski, klasa IV c 
Opiekun – mgr Paulina Płatek 
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Śniło mi si ę w Bo że Narodzenie…  
 

Byłam w jakimś dziwnym miejscu. Wszędzie znajdowały się 
słodycze, a do mnie w jakimś niezrozumiałym języku mówiły pierniki  
i misie-żelki. Rozglądałam się z zainteresowaniem…  
- Ale tu ciekawie - powiedziałam na głos.  
Nagle wszystkie oczy (a raczej malutkie cukiereczki) były skierowane  
na moją osobę. Wtem podszedł do mnie okrąglutki pączek, jak 
zdążyłam się zorientować, przywódca tego „słodyczowego” świata.  
- Witaj! – powiedział. 
- Gdzie ja jestem? – spytałam. 
- Jesteś w Cukierkowie i jeśli chcesz, chętnie cię po nim oprowadzę – 
powiedział Pączek. 
- Tak, chętnie – potwierdziłam. Byłam bardzo ciekawa tego niezwykłego 
świata. 
Szliśmy czekoladową dróżką do sadu z lizaków. Można tam było 
zobaczyć mnóstwo słodyczy. 
Pączek poprowadził  mnie do wielkiego budynku z lukrowanego ciasta  
i rzekł: 
- To jest najważniejszy budynek w mieście, tu podejmowane są ważne 
decyzje.  
- Możemy tam wejść? – spytałam. 
- Tak, jeśli obiecasz, że nie będziesz niczego dotykać – pouczył mnie.  
 Weszliśmy do środka i podziwialiśmy różne sale  
w cukierkowych kolorach. Nagle, gdy zobaczyłam wielką czekoladową 
rzeźbę, moja ciekawość i łakomstwo zwyciężyły. Ukradkiem polizałam 
skierowany we mnie róg jednorożca z pysznej różowej czekolady. 
I nagle, ku mojemu zaskoczeniu, cały świat zaczął się zmieniać… 
Wszędzie było czarno, a zamiast cukiereczków czy ludzi, chodziły 
wszędzie straszne, włochate stwory. Jeden chciał do mnie podejść, już 
się zbliżał…, gdy mama obudziła mnie mówiąc, żebym szybko 
wstawała, bo zaraz spóźnimy się na świąteczne śniadanie u babci.  
 Cieszę się, że to zrobiła i nie poznałam dalszej części mojego 
snu. Pewnie musiał  być okropny. Nigdy go nie zapomnę! 
 

Weronika Zar ęba, klasa IV f 
Opiekun – mgr Wioletta Krawczyk 
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CHRISTMAS IN the UNITED KINGDOM      
 

 
 
 Christmas is celebrated on 
December 25th to remember the birth of 
Jesus Christ, who Christians believe is the 
Son of God. 
In the UK (or Great Britain), families often 
celebrate Christmas together and they 
watch each other opening their presents! 

 Most families have a Christmas Tree (or maybe even two!) in 
their house for Christmas. Christmas Trees were first popularized in the 
UK by Prince Albert, the husband of Queen Victoria. Prince Albert was 
German, and thought that it would 
be good to use one of his ways of 
celebrating Christmas in England. 
 Holly, Ivy and Mistletoe 
are also used to decorate homes 
or other buildings. 
 Most villages, towns and 
cities are decorated with 
Christmas lights over Christmas. 
A famous person often switches them on. The most famous Christmas 
lights in the UK are in Oxford Street in London. Every year they get 
bigger and better and thousands of people go to watch the big 'switch 
on' around the beginning of November. 
 Children believe that Father Christmas or Santa Claus leaves 
presents in stockings or pillow-cases. These are normally hung up by 
the fire or by the children's beds on Christmas Eve. Children sometimes 
leave out mince pies and brandy for Father Christmas to eat and drink 
when he visits them. Children write letters to Father Christmas/Santa 
where they list their requests, but sometimes instead of putting them in 
the post, the letters are tossed into the fireplace. The draught carries the 
letters up the chimney and Father Christmas/Santa reads the smoke. 
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 Boxing Day takes place 
on December 26th and is only 
celebrated in a few countries.  
It was started in the UK about 
800 years ago, during the 
Middle Ages.  
 In the UK, the main 
Christmas Meal is usually eaten 

at lunchtime or early afternoon on Christmas Day. It's normally roast 
turkey, roast vegetables and 'all the trimmings' which means vegetables 
like carrots, peas, stuffing and sometimes bacon and sausages. It's 
often served with cranberry sauce and bread sauce. One vegetable that 
is often at Christmas in the UK is brussel sprouts. Dessert is often 
Christmas Pudding. Mince pies and lots of chocolates are often eaten 
as well. The dinner table is decorated with a Christmas Cracker for each 
person and sometimes flowers and candles.     
           

Jan Borowiecki, klasa IV c 
Opiekun – mgr Paulina Płatek  

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zofia Socha, Klasa II a 
Opiekun – mgr Jolanta Mikołajewska 
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Najpiękniejszy prezent na Bo że Narodzenie 
W niewielkim miasteczku mieszkała dziesięcioletnia 

dziewczynka o imieniu Alicja. Była ładnym i niezwykle radosnym 
dzieckiem. Miała młodszego brata. 
 Pewnego dnia Alicja obudziła się z wielkim bólem głowy  
i nudnościami. Chciała coś na to poradzić. Wzięła leki, ale wiedziała, że 
musi zdążyć do szkoły. W drodze do szkoły poczuła się naprawdę 
fatalnie. Niezwłocznie zadzwoniła do mamy i opowiedziała całą poranną 
historię. Mama szybko zwolniła się z pracy i zaprowadziła córkę do 
szpitala. Przeprowadzono badania, a z nich wynikało, że Alicja musi 
zostać w szpitalu. Mijały dnie, tygodnie, miesiące, a ona nie powracała 
do zdrowia. Była też smutna, że na zbliżające święta Bożego 
Narodzenia będzie musiała zostać w szpitalu.  

Kolejnego dnia lekarze postawili diagnozę. Stwierdzili, że 
dziewczynka choruje na zapalenie opon mózgowych. Rodzice byli 
załamani. Gdy dziewczynka pytała o to, czy powróci do zdrowia, lekarze 
odpowiadali, że są marne szanse. W świąteczną noc Alicja powiedziała 
im, że jej największym marzeniem jest wyzdrowieć i wrócić do domu. 
Jak wynikało z diagnozy, konieczna była także operacja, którą 
zaplanowano za kilka dni. 

Najbliżsi dziecka bardzo przeżywali zbliżający się zabieg. 
Rodzice towarzyszyli Alicji bez przerwy. W końcu nadszedł 
wyczekiwany dzień. Mama tuliła swoją córeczkę w ramionach  
i powtarzała, że wszystko będzie w porządku. 

Operacja trwała parę godzin, ale przebiegła pomyślnie. Alicja, 
po wybudzeniu, uśmiechnęła się do siedzących przy łóżku rodziców. Ci 
byli przeszczęśliwi.  

Zbliżało się Boże Narodzenie, a marzeniem dziecka był ciągle 
powrót do zdrowia i do domu. Lekarze obawiali się jednak, że decyzja 
opuszczenia szpitala może pogorszyć stan pacjentki i wywołać infekcję. 

W Wigilię odwiedził dziewczynkę sam ordynator oddziału. 
Zbadał ją, obejrzał wyniki badań i stwierdził, że na czas świąt Alicja 
może wyjść do domu. Dziecko nie mogło uwierzyć, że przynajmniej na 
kilka dni wróci do najbliższych.  

To był najpiękniejszy prezent bożonarodzeniowy. 
Gabriela Strycharska, klasa IV f 

Opiekun – mgr Wioletta Krawczyk 
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Zadanie* 
 
Ola i Kasia zakupiły na kiermaszu świąteczny ozdoby choinkowe. Ola 
kupiła: bombki za 236 zł 50 gr, łańcuch za 90 zł 04 gr i mikołaja za  
107 zł 20 gr. Kasia kupiła: oświetlenie choinkowe za 197 zł 50 gr, 
gwiazdę za 81 zł 07 gr i łańcuch za 101 zł 60 gr.  
Ile każda z dziewczynek zapłaciła za zakupy? 
Ile reszty otrzymała każda, jeśli obie dały po 500 zł? 
 
Rozwiązanie:  
Ola zapłaciła: 
   236,50    500,00 
                 90,04           -    433,74 
           +  107,20       66,26 
   433,74 
 
Kasia zapłaciła: 
   197,50    500,00 
     81,07              -   380,17 
           +  101,60                                       119,83  
 380,17 
 
Odpowiedź: Ola zapłaciła za zakupy 433 zł 74 gr i otrzymała 66 zł 26 gr 
reszty. Kasia zapłaciła za zakupy 380 zł 17 gr i otrzymała 119 zł 83 gr 
reszty. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 
 

Stanisław Mroczek, klasa III c 
Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 
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Zadanie* 
 
Trzy Michały i święty Mikołaj 
Trzej pomocnicy świętego Mikołaja: duży Michał, średni Michał i mały 
Misiek mieli wnieść do naszej szkoły 140 jednakowych paczek. Aby 
uniknąć zbytniego kręcenia się po szkole, święty Mikołaj pozwolił 
każdemu z nich wejść tylko jeden raz, a żeby ciężar paczek po 
sprawiedliwości między pomocników rozłożyć, dał im propozycję nie do 
odrzucenia, aby liczbę paczek podzielić w stosunku 5 : 3 : 2. Ile paczek 
wniesie do szkoły każdy z pomocników Mikołaja? 
                                                                                                                                                                                
To są schowki z paczkami dla:                            
dużego Michała 

 
średniego Michała 

 
małego Miśka 

 

 

W każdym schowku jest 140 : (5 + 3 + 2) = 140 : 10 = 14 paczek, więc 
duży Michał wniesie 5 • 14 = 70 paczek  
średni Michał wniesie 3 • 14 = 42 paczki, a 
mały Misiek 2 • 14= 28 paczek 
 
Odpowiedź: Duży Michał wniósł 70 paczek, średni 42, a mały Misiek 28 
paczek. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez nauczyciela - opiekuna. 

 Weronika Zar ęba, klasa IV f 
Opiekun – mgr Magdalena Dwojakowska – B ąk 
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Maria Borejko, klasa III a 
Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 

 
 
 
 
 
Zadanie* 
 
„Malowane liczbami”.  Należy zamalować niektóre kratki tak, aby 
powstał rysunek. Liczby poza diagramem określają, ile kolejnych 
zamalowanych kratek obejmują grupy w danym rzędzie albo w danej 
kolumnie. Poszczególne grupy (w obrębie rzędu lub kolumny) rozdziela 
co najmniej jedna kratka.  
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        1   2 2   1               1   2 2   1     

        1 2 2 2 2 1               1 2 2 2 2 1     

        1 1 1 1 1 1               1 1 1 1 1 1     

      2 1 3 3 3 3 1 2           2 1 3 3 3 3 1 2   

    1 2 1 2 3 3 2 1 2 1       1 2 1 2 3 3 2 1 2 1 

      2                             2                     
      2                             2                     
    1 1                           1 1                     
      6                             6                     
      2                             2                     
    1 1                           1 1                     
  1 2 1                         1 2 1                     
1 1 1 1                       1 1 1 1                     
      8                             8                     
      4                             4                     
  1 2 1                         1 2 1                     
1 1 1 1                       1 1 1 1                     
      #                             #                     
      2                             2                     
      2                             2                     

 

Tymoteusz Celmer, klasa IV b 
Opiekun – mgr Anna Janiec 
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       1   1   1   1                
       1 1 1 1 1 1 1 1 7            

     7 8 9 9 9 9 9 9 9 6 5 5 5 5 3  

        10                                
      1 1                                
      1 1                                
      1 1                                
2 1 1 1 1                                

      1 1                                
        10                                
        8                                
        8                                
        9                                

        13                                
        14                                
        14                                
        14                                
        12                                

                     
       1   1   1   1                
       1 1 1 1 1 1 1 1 7            
     7 8 9 9 9 9 9 9 9 6 5 5 5 5 3  

        10                                

      1 1                                

      1 1                                

      1 1                                

2 1 1 1 1                                

      1 1                                

        10                                

        8                                

        8                                

        9                                

        13                                

        14                                

        14                                

        14                                

        12                                

Stanisław Pi ęta, klasa IV d 
Opiekun – mgr Anna Janiec 
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            3 1 3                    3 1 3       

          1 1 4 1                  1 1 4 1       

        3 6 1 5 8 3              3 6 1 5 8 3     

    6 13 5 4 4 4 4 5 13 6      6 13 5 4 4 4 4 5 13 6 

      1                            1                     

    1 1                          1 1                     

    1 1                          1 1                     

      2                            3                     

      1                            1                     

      6                            6                     

  2 1 2                        2 1 2                     

    3 3                          3 3                     

  1 4 1                        1 4 1                     

1 1 2 1                      1 1 2 1                     

1 1 2 1                      1 1 2 1                     

1 1 2 1                      1 1 2 1                     

2 1 2 2                      2 1 2 2                     

  2 1 2                        2 1 2                     

  2 1 2                        2 1 2                     

    3 3                          3 3                     

      10                            10                     

      10                            10                     

      8                            8                     

      6                            6                     

 
Szymon Kozłowski, klasa IV c 

Opiekun – mgr Anna Janiec 
 
 
*Źródło: Łamigłówki logiczne - Obrazki logiczne nr 92; Wydawnictwo 
"Logi" 
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Laura Rosiak, klasa III c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 
 
Zadanie* 
 
W hurtowni „Modna Pani” 9 spodni narciarskich kosztuje 1224 zł. Tyle 
samo kosztują 3 kurtki narciarskie. Ile zapłacimy w tej hurtowni za 5 par 
spodni i 5 kurtek? 
 
Rozwiązanie: 
Dane: 
spodnie – 9 sztuk 
zapłata za spodnie – 1224 zł 
kurtki – 3 sztuki 
zapłata za kurtki – 1224 zł 
(1224 : 9) • 5 + (1224 : 3 ) • 5 = 136 •5 + 408 • 5 = 680 + 2040 = 2720 
 
Odpowiedź: Za pięć par spodni i pięć kurtek zapłacimy 2720 zł.  

 

 
*Źródło: matematyka.opracowania.pl 
 

 

Weronika Lomott, klasa IV a  
Opiekun – mgr Tadeusz Płu życzka  
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Zadanie* 
 
W Telepizzy zamówiono 10 pizzy pepperoni, o 12 więcej hawajskiej niż 
pepperoni, o 7 więcej kebabowych niż hawajskich i o 12 mniej burrito 
niż kebabowych. Ile sztuk każdego rodzaju zamówiono? Ile było 
wszystkich pizzy? 
 
Rozwiązanie: 
Dane: 
pepperoni – 10 sztuk 
hawajska – 10 + 12 sztuk 
kebab – 10 + 12 + 7 sztuk 
burrito – (10 + 12 + 7) – 12 sztuk 
 
10 + 12 = 22 
22 + 7 = 29 
29 – 12 = 17 
 
10 + 22 + 29 + 17 = 78 
 
Odpowiedź: Było 17 sztuk burrito, 29 kebabowych, 22 hawajskie  
i 10 pepperoni, a razem było 78 zamówień. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 

Zuzanna So ćko, klasa IV a 
Opiekun – mgr Tadeusz Płu życzka  
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Zadanie* 
 
Janek kupił na walentynki 8 czerwonych róż. Zapłacił za nie 18 zł. 
Ile zapłaciłby Janek, gdyby chciał kupić 20 róż? 
 
Rozwiązanie: 
8 + 8 + (8 : 2) = 16 + 4 = 20 
18 zł + 18 zł + (18 zł : 2) = 36 zł + 9 zł = 45 zł 
 
Odpowiedź: Janek zapłaciłby 45 zł. 
 
*Źródło: Treść inspirowana zadaniem ze zbioru zadań "Matematyka 
innego wymiaru". 
 

 Tomasz Rumi ński, klasa II c 
Opiekun – mgr Monika Hass 

 

 
Amelia Rosiak, klasa II a 

Opiekun – mgr Jolanta Mikołajewska 
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Zadanie*  
 
Jaka to liczba, która ma następującą własność: jeśli dodamy do niej 
połowę, to otrzymamy liczbę o 3 mniejszą od jej dwukrotności. 
 
A) 2       B) 4         C) 6          D) 8           E) 10 
  
Rozwiązanie: 
6 + 3 = 9                 
2 • 6 = 12             
12 – 9 = 3 
 
Odpowiedź: To jest liczba 6. 
 
*Źródło: Międzynarodowy Konkurs "Kangur matematyczny" Maluch 
(klasy 3 i 4). Maluch 2000r. –  zadanie za 5 punktów. 
  

Kajetan Buczyło, klasa II a 
Opiekun – mgr Jolanta Mikołajewska 

 
Zadanie* 
 
Gdy Pinokio kłamie, jego nos wydłuża się o 6 cm. Gdy mówi prawdę 
jego nos skraca się o 2 cm. W pewnym momencie nos Pinokia miał  
9 cm długości. Następnie Pinokio wypowiedział trzy kłamstwa i dwa 
zdania prawdziwe. Jakiej długości jest teraz nos Pinokia? 
  
Rozwiązanie:  
9 + (6 + 6 + 6) = 9 + 18 = 27                
27 – (2 + 2) = 27 – 4 = 23 
  
Odpowiedź: Nos Pinokia ma teraz 23 cm długości. 
 
*Źródło: Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" kategoria 
Maluch – zadanie za 4 punkty 

Jakub Kolimaga, klasa II a 
Opiekun – mgr Jolanta Mikołajewska 
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Oliwia Rudomina, klasa III c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 
Zadanie* 

Pokoloruj wszystkie okienka, w których wpisany jest wynik mnożenia 
przez 3. W ten sposób odkryjesz literę. Jaki zimowy miesiąc zaczyna się 
na tę literę? 

 

 

 

 

Odpowiedź: Od tej litery zaczyna się nazwa lutego.  
 
*Źródło: Treść inspirowana zadaniem z książki „Liczenie w pamięci to 
zabawa”. 

Jan Jagiełło, klasa II c 
Opiekun – mgr Monika Hass 

Zadanie* 

6 1 2 14 
3 29 5 26 
15 34 22 7 
27 28 17 20 
24 25 19 11 
18 21 30 12 
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Małgosia z rodziną wyjechała na ferie. Na samym początku ferii 
Małgosia wydała połowę swoich pieniędzy na wypożyczenie sprzętu 
narciarskiego. Następnego dnia  za połowę  z tego co jej zostało kupiła  
10-cio dniowy karnet na stok. Z pozostałych pieniędzy połowę wydała 
na pamiątki, a drugą połowę na lekcję jazdy na nartach. Ile pieniędzy 
miała Małgosia na początku ferii, jeśli na lekcję jazdy na nartach wydała 
70 zł. 
 
Rozwiązanie: 

 

 

 

*Źródło: Inspiracja zadaniem z konkursu Aflik  

Małgorzata Rowi ńska, klasa II c 
Opiekun – mgr Monika Hass 

 
 

Zadanie* 
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Pojechałem do Wierchomli uczyć się jeździć na nartach. Na górze było 
kilka wyciągów narciarskich. Zjazd z każdego z nich kosztował inną 
liczbę punktów – 2, 5 albo 15 punktów zjazdowych. Codziennie tato 
kupował mi karnet z 50 punktami, które wykorzystywałem w pełni. 
Pierwszego dnia jeździłem na wyciągach za 2 i 5 punktów, drugiego za 
2, 5 i 15, a trzeciego za 5 i 15. Ile razy i na którym wyciągu mogłem 
zjechać, aby wykorzystać wszystkie punkty? Podaj po jednym 
przykładzie na każdy dzień. 

Rozwiązanie: 
1 dzień:  
10 • 2 + 6 • 5 = 20 + 30 = 50 
 
Odpowiedź: Pierwszego dnia jechałem 10 razy na wyciągu za 2 punkty  
i 6 razy na wyciągu za 5 punktów. 
 
2 dzień: 
10 • 2  + 3 • 5 + 1 • 15 = 20 + 15 + 15 = 50 
 
Odpowiedź: Drugiego dnia jechałem 10 razy na wyciągu za 2 punkty,  
3 razy na wyciągu za 5 punktów i 1 raz na wyciągu za 15 punktów. 
 
3 dzień: 
1 • 5 + 3 • 15 = 5 + 45 = 50 
 
Odpowiedź: Trzeciego dnia jechałem 1 raz na wyciągu za 5 punktów  
i 3 razy na wyciągu za 15 punktów. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 
Adam Wyszy ński, klasa II c 

Opiekun – mgr Monika Hass 
 
 
 

Zadanie* 
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Wiewiórki wybrały dużą łąkę, na której chcą zakopywać (równomiernie!) 
w ziemi swoje zapasy na zimę – orzechy. 
Zima była już tuż, tuż i każdego dnia wiewiórki pracowały z coraz 
większym zapałem – zajęta orzechami część łąki stawała się dwukrotnie 
większa. 
Jeśli całą łąkę wiewiórki zapełniły w 48 dni, to ile dni zajęło im 
zapełnienie połowy łąki? 
 
Rozwiązanie 
Każdego dnia wiewiórki powiększały zapasy orzechów (zajętą 
powierzchnię łąki) dwukrotnie. 
To znaczy, że połowę łąki wiewiórki zapełniły w 47 dni, czyli dzień przed 
zakończeniem pracy. 
Jeszcze wcześniej – czyli do 46 dnia była zapełniona połowa połowy 
łąki (ćwiartka) itd... 
 
*Źródło: Cognitive Reflection Test 

Hanna Dziedzic, klasa II c 
Opiekun – mgr Monika Hass 

 
 

 

 

 

 

 

 

Maksymilian Górzy ński, kl. III c 
Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 

 

Zadanie* 
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Magda jest o 2 lata starsza od siostry i o 3 lata młodsza od brata. 
Razem mają 37 lat. Ile lat ma każde z nich? Ile lat mają rodzice Magdy, 
jeżeli jest ona 3 razy młodsza od mamy, a mama jest o 3 lata młodsza  
od taty? 
 
Rozwiązanie: 
wiek Magdy x 
wiek siostry x – 2 
wiek brata x + 3 
razem wiek Magdy, siostry i brata – 37 lat 
x + x – 2 + x + 3 = 37 
3x + 1 = 37 
3x = 36 
x = 12 
 
wiek Magdy 12 
wiek siostry 12 – 2 = 10 
wiek brata 12 + 3 = 15 
wiek mamy 12 • 3 = 36 
wiek taty 36 + 3 = 39 
 
Odpowiedź: Magda ma 12 lat, jej siostra ma 10 lat, a jej brat 15 lat. 
Mama ma 36 lat, a tata 39 lat. 
 
*Źródło: Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki „Matematyka na 
szóstkę – zadania dla klasy V” Wydawnictwo NOWIK, Opole 2002. 
 

Monika Tomasik, klasa V b 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 
 

 
Przygoda Michała 
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 Jak wiecie, zwierzęta bardzo pomagają ludziom. Na przykład 
pies może być świetnym stróżem domu, a koń jest sprawdzonym 
rehabilitantem. Opowiem Wam historię Michała….. 
 Pewnego ranka Michał obraził się na cały świat, stało się tak, 
ponieważ nikt dla niego nie miał czasu. Mama Michała przygotowywała 
śniadanie, a Michał chciał się z nią pobawić. Jego siostra w tym czasie 
bawiła się lalkami, a tata malował sufit i ściany. Michał tak się 
zdenerwował, że spakował do plecaka najpotrzebniejsze rzeczy  
i postanowił uciec z domu.   
 Po cichu, tak aby, go nikt nie słyszał, wyszedł z domu.  
 Długo szedł przed siebie. W pewnym momencie spotkał na 
swojej drodze lemura, który umiał mówić.  
– Gdzie idziesz? – spytał lemur. 
– Nie wiem. Przed siebie. Uciekam z domu. Nikt tam dla mnie nie ma 
czasu – odparł chłopiec. 
– Ojej! Na pewno wszyscy się o ciebie martwią! 
– Wcale nie! Myślę, że nikt się nawet nie zorientował, że nie ma mnie  
w domu – powiedział zbuntowany Michał.  
– Oni mnie wcale nie kochają! 
– Kochają cię! Jestem tego pewien – odpowiedział lemur. 
– A tak w ogóle, to jak ty masz na imię? – zapytał Michał. 
– To ty nie wiesz? – zdziwił się lemur. 
– No nie wiem. Jesteś kimś sławnym? 
– Mam na imię Lemy. A ty jak się nazywasz? 
– Michał. Nazywam się Michał. 
– Chodźmy razem do zoo – zaproponował Lemy. 
 Dalszą część drogi pokonali razem. Nie była to zbyt długa 
przechadzka, ponieważ zoo było niedaleko. 
 Spacerując po ogrodzie zoologicznym, Michał i Lemy spotkali 
dwa małe, urocze niedźwiadki, które zaprosiły Michała do wspólnej 
zabawy. Świetnie im się razem biegało, grało w chowanego i w piłkę.  
 Wkrótce do zabawy przyłączyły się inne zwierzęta: żyrafy, 
żółwie, małpki, osiołki i małe tygryski. Bawili się wspaniale.  
Gdy skończyli zabawę, Michał zwrócił się do nowych przyjaciół: 
– Zostańcie w zoo, bardzo was proszę, tu jest wasz dom. Lemy i ja 
pójdziemy dalej. 
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 Zwierzęta nie posłuchały jednak Michała. Coś chodziło im po 
głowie. Gdy chłopiec i lemur wyszli z zoo, zwierzątka poszły za nimi. 
Michał i Lemy zatrzymali się na odpoczynek. Zobaczyli, że zwierzęta są 
tuż za nimi. Okazało się, że zwierzęta miały swój plan. Nagle zaczęły 
biegać jak szalone. Michał rozpoczął gonitwę za nimi, bo chciał, żeby 
wróciły do swojego domu.  
 Razem z nimi miał wrócić Lemy.  
 Zwierzęta biegały w taki sposób, żeby naprowadzić chłopca na 
drogę do domu.  
 Michał nagle stanął, bo zobaczył swój dom. Powoli wszedł do 
środka. 
– Synku! –ucieszyła się mama. 
– Michał! – krzyknęła Florka, starsza siostra Michała. 
– Syneczku! – zawołał tata. 
– To wy się za mną stęskniliście? – zapytał ze zdziwieniem Michał. 
 Rodzice i siostra nic nie odpowiedzieli, ale podbiegli do Michała  
i mocno go przytulili. Michał kątem oka dostrzegł uśmiech na twarzy 
oddalających się zwierząt. 
Zrozumiał, że wszyscy go 
bardzo kochają. Przekonał 
się, że wystarczy trochę 
cierpliwości, żeby znalazł się 
ktoś chętny do zabawy.  
 Michał obiecał 
wszystkim, że już nigdy nie 
ucieknie z domu. Postanowił 
także zaprowadzić rodziców  
i siostrę do zoo, aby mogli 
poznać jego nowych przyjaciół. Tych, dzięki którym zrozumiał, że 
rodzina jest najważniejsza. 

Inga Szacka, klasa III b 
Opiekun – mgr Renata Piłat 

Pierwszy Dzie ń Wiosny 

 

Dużo czasu trzeba było czekać,  
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Na śnieg i mróz narzekać,  

Aż przychodzi ten dzień doniosły, 

Mianowicie pierwszy dzień wiosny. 

Topimy marzannę, nie chcemy zimy, 

Już zapomnijmy o widoku śnieżnej krainy, 

Koniec jazdy na nartach, zostawmy sanki. 

Przed sobą mamy zielone parki, 

Kwiaty kwitną, ptaki śpiewają, 

I dzieci, i dorośli to uwielbiają. 

Wszyscy jednak siebie pytamy: 

Jaką wiosnę teraz witamy? 

Deszczową, słoneczną, przyjemną czy wietrzną? 

A może pogoda zrobi psikusa,  

I śnieg spadnie w śmigusa-dyngusa? 

Trzeba rodzinie i znajomym złożyć wiosenne życzenia, 

By zostały z tego czasu miłe wspomnienia,  

By dla każdego wiosna była piękna, radosna,  

Zdrowa i kolorowa. 

 

Krzysztof Białka, klasa V c 
Opiekun – mgr Joanna Strzałkowska 
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Maria Zieniewicz, klasa III c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 
 

Zadanie* 
 
Odległość z domu Jacka do kina „Zorza” jest równa 1,8 km. Trasę tę 
Jacek pokonuje pieszo. Jak długo idzie do kina, jeżeli średnio w ciągu 
pięciu minut pokonuje 300 m? 
 
Rozwiązanie: 
1,8 km = 1800 m 
1800 m : 300 m = 6 
5 minut • 6 = 30 minut 
 
Odpowiedź: Jacek idzie do kina „Zorza” 30 minut. 
 
*Źródło: Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki „Matematyka na 
szóstkę – zadania dla klasy V” Wydawnictwo NOWIK, Opole 2002. 
 

Bernard Prze ździecki klasa V B 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Zadanie  * 
 
Przyjrzyj się uważnie piramidzie przedstawionej na rysunku a).  
Przestawiając trzy pionki, utwórz piramidę odwróconą, to jest taką, jak 
na rysunku b).   
Zaznacz na rysunku a), które pionki, w które miejsca należy przenieść. 

 
 

Rozwiązanie: 

 

 

*Źródło: I etap XX Konkursu Matematycznego „TORUS” 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 
Oddział Żoliborz 

Eliza Rzeszotarska klasa V b 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 



43 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Maja Filipiak, klasa II a 

Opiekun – mgr Jolanta Mikołajewska 
 
Zadanie* 
 
Na jeden metr kwadratowy gruntu stosuje się 10 g nawozu fosforowego. 
Ile ton nawozu fosforowego potrzeba do użyźnienia pola o powierzchni 
1,5 ha? 
 
Rozwiązanie: 
1,5 ha = 150 a = 15000 m2 
15000 • 10 g = 150000 g = 150 kg = 0,15 t 
 
Odpowiedź: Do użyźnienia pola o powierzchni 1,5 ha potrzeba 0,15 t 
nawozu. 
 
*Źródło: Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Marta Jucewicz, 
Piotr Zarzycki „Matematyka 5 – podręcznik dla klasy piątej szkoły 
podstawowej” Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 

Marcin Zar ęba, klasa V c 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Pani Wiosna 
 
 W starym miasteczku Konwaliowo żyła sobie Maja. 
Dziewczynka miała 8 lat, kiedy zdarzyła jej się niesamowita przygoda... 
 Zbliżała się wiosna. W Konwaliowie pierwszy dzień wiosny 
obchodzono niezwykle hucznie. Dzieci robiły dekoracje z papieru, 
kobiety piekły mnóstwo ciast i każda rodzina topiła marzannę. Maję 
zaciekawiło, dlaczego akurat w Konwaliowie przywiązywano tak wielką 
wagę do świętowania 21 marca. Tego dnia zapytała o to dziadka.   
- Dziadziu, a dlaczego nasze miasteczko tak pieczołowicie obchodzi 
pierwszy dzień wiosny? Chyba nigdzie indziej nie przykłada się do tego 
tak wielkiej wagi... - zagadnęła dziewczynka.  
Dziadek odłożył gazetę, którą właśnie czytał.  
- Z naszym  miasteczkiem wiąże się pewna legenda - westchnął.  
 A oto, co opowiedział... 
 Mieszkańcy Konwaliowa uwiebiali wiosnę. Zawsze z zapartym 
tchem szukali pierwszych kwiatów i świeżych źdźbeł trawy. Tak kochali 
21 marca, że kiedyś w ten dzień przyszła do nich sama Pani Wiosna! 
Spędziła z mieszkańcami miasteczka cały dzień. Gdy musiała już 
odejść, rzuciła na Konwaliowo czar. Od tego czasu w każdy pierwszy 
dzień wiosny któremuś z mieszkańców Konwaliowa przytrafiało się coś 
niesamowitego, komuś spełniało się marzenie... 
 Maja aż podskoczyła z wrażenia: 
- Czy to prawda?! 
Dziadek z uśmiechem skinął głową. Dziewczynka zerwała się z miejsca. 
Pomyślała, że jak wybierze się na spacer, to wtedy musi się coś 
wydarzyć. Wybrała się więc do lasu. Szła drogą, którą znała jak własną 
kieszeń. Wtem coś przykuło jej uwagę. To był przepiękny, śnieżnobiały 
kwiat konwalii! Pierwszy w tym roku! Kiedy się schyliła, żeby go 
obejrzeć z bliska, poczuła czyjąś dłoń na ramieniu. Gwałtownie 
odwróciła się i ujrzała przepiękną kobietę. Miała ona długie, blond włosy 
opadające gęstymi falami na ramiona. Jej niezwykle zielone oczy 
patrzyły łagodnie. Pełne, jasnoróżowe usta przyjaźnie się uśmiechały. 
Kobieta była ubrana w limonkową sukienkę, przyozdobioną kolorowymi 
kwiatami i motylkami, sięgającą prawie do ziemi. 
- Witaj, Maju - powiedziała. - Piękny kwiat, nieprawdaż? 
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Maja, onieśmielona urodą stojącej przed nią istoty, odpowiedziała 
pytaniem: 
- Kim pani jest? 
Kobieta zaśmiała się: 
- Jestem Pani Wiosna. Chyba na mnie czekałaś? Mam coś dla ciebie.  
Wiosna zerwała konwalię rosnącą tuż obok.  
- Trzymaj ją zawsze przy sobie. Ona nie zwiędnie. Kiedy będziesz 
potrzebowała pomocy, zerwij jeden płatek. Od razu zjawię się przy 
tobie. Ale teraz muszę już iść. Do zobaczenia! 
 Maja wzięła kwiatek i jak na skrzydłach pobiegła do domu, gdzie 
opowiedziała całe zdarzenie dziadkowi. Kilka tygodni później Maję 
zaczepili w szkole jacyś duzi, niegrzeczni chłopacy. Wszyscy mieli 
groźne miny. Bez słowa okrążyli dziewczynkę i zbliżali się do niej 
powoli. Gdy jeden z nich próbował złapać Maję za rękę, dziewczynka 
szybko wyjęła z kieszeni konwalię. Bez namysłu zerwała płatek. Wtem, 
jak spod ziemi, pojawiła się... pani od języka polskiego. Nakrzyczała  
na chłopców i kazała im iść na lekcję.  
 Maja spojrzała uważnie na nauczycielkę. Dopiero teraz 
dostrzegła, że to ona była Panią Wiosną! W eleganckim kostiumie,  
w którym przychodziła do szkoły i z włosami upiętymi w staranny kok na 
pierwszy rzut oka nie przypominała czarodziejki, którą Maja spotkała  
w lesie. Ale dziewczynka wiedziała swoje. Pani Wiosna jak zwykle 
wyglądała przepięknie. Uśmiechnęła się i zniknęła... za drzwiami 
pracowni języka polskiego. 
 Maja szczęśliwa wróciła do domu. Jeszcze parę razy 
zaczarowany kwiat ratował ją z opresji. 
 
      Pola Kubrak, klasa V a 

Opiekun – mgr Joanna Strzałkowska   
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Inga Baj, klasa II a 

Opiekun – mgr Jolanta Mikołajewska 
 
 
Zadanie* 
 
W bitwie na śnieżki brały udział dwie drużyny. Jedna z nich rzuciła 135 
śnieżek, a druga nie zdążyła policzyć. Ile śnieżek rzuciła przeciwna 
drużyna, jeśli wiadomo, że rzuciła ona o 1,5 raza mniej śnieżek? 
 
Rozwiązanie: 
135 : 1,5 = 1350 : 15 = 90 
 
Odpowiedź: Przeciwna drużyna rzuciła 90 śnieżek. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 

Tomasz Czarniecki, klasa V d 
Opiekun – mgr Tadeusz Płu życzka 

 
Zadanie* 
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Do pudełka w kształcie prostopadłościanu o objętości 820 dm3 włożono 
przedmiot w kształcie sześcianu o polu powierzchni 864 cm2. Jaką 
objętość ma pozostała część prostopadłościanu? 
 
Rozwiązanie: 
obliczam pole powierzchni jednej ściany sześcianu 
864 cm2 : 6 = 144 cm2 
obliczam długość krawędzi sześcianu 

 = 12 cm 
obliczam objętość sześcianu 

 cm3 = 1728 cm3 = 1,728 dm3 
obliczam objętość pozostałej części prostopadłościanu 
820 dm3 - 1,728 dm3 = 818,272 dm3 

 
Odpowiedź: Pozostała część prostopadłościanu ma objętość  
818,272 dm3. 
 
*Źródło: Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki „Matematyka na 
szóstkę – zadania dla klasy V” Wydawnictwo NOWIK, Opole 2002. 
 

Adam Rumi ński, klasa V d 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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        APRIL FOOLS' DAY    
                 

 April Fools’ is  a very funny day. This day is the first day of April. 
During this day, you can do silly jokes to other people. Last year  
I fooled my father. I woke him up very early but I said that it was very 
late. He got up quickly and took a shower in a hurry. It was only seven 
o’clock. For me, it was very funny. 

  
  People in other countries celebrate April Fools’ in different ways. 
In Greece, people associate this day with myths.     
 In France this holiday is known as April Fish. School children 
tape a picture of a fish on the back of a classmate. In Portugal April 
Fools is celebrated by throwing flour on someone.  
 In conclusion, April Fools’ Day is an excuse to make someone 
play the fool. My birthday is on April 2, so I’m going to do silly jokes to 
my guests.   

 
 

Magdalena Perczak, klasa V d 
Opiekun – mgr Paulina Płatek            
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Easter 
 
 Easter is the most important time in Christianity. It celebrates 
the resurrection of Jesus Christ. 
 Easter is a moveable feast. In many countries it lasts only for 
one day (like in America) and in some countries, for example in Poland, 
it lasts from Sunday to Monday. Students usually have a few days of 
holidays then.  
 In Poland Easter time begins on Ash Wednesday. People go to 
church where a priest marks their heads with a symbol of cross. Then 
we have Great Lent. It lasts for forty days. People go to confessions and 
pray a lot. They do not eat meat on Fridays. 
 Holy Week begins on Palm Sunday. People bring willow 
branches to the church for the blessing. On Saturday people take their 
baskets to the church. The baskets contain eggs, often decorated 
beautifully (symbol of new life), bread (symbol of Jesus), lamb 
(represents Christ), salt (symbol of purification) and ham (symbol of 
great joy). 
 Easter Sunday starts with a Resurrection Mass. Then people go 
home to share the eggs, blessed the day before, and eat the food 
together with their families. 
 In Poland we have a custom of Wet Monday. People sprinkle 
each other with water and believe  it brings them good luck for all the 
year.  
 In other countries there are many different Easter customs, like 
egg hunting or Easter Bunny that brings presents. 

 
 

Pola Kubrak, klasa V a 
Opiekun – mgr Agata Idzikowska 
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Urszula Gawkowska, klasa III a 

Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 
 

Wielkanoc* 
 

Wielkanoc to najbardziej uroczyste święto obchodzone przez 
wszystkich chrześcijan. Jest to święto ruchome, które każdego roku 
wypada w innym terminie pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia. W tym 
okresie chrześcijanie przeżywają wielką radość z powodu 
zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.  

Wielkanoc poprzedzona jest Wielkim Postem, czyli okresem 
smutku i żałoby. Wielki Post rozpoczyna się Środą Popielcową. W tym 
dniu kapłani posypują głowy wiernych popiołem. Okres Wielkiego Postu 
kończy się Wielkim Tygodniem. Pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia 
jest Niedziela Palmowa, która upamiętnia wjazd Jezusa na osiołku  
do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia święcimy wtedy palemki  
wielkanocne. 
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W Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Paschalne, które 
trwa do Niedzieli Wielkanocnej. Otwiera je wieczorna msza święta, która 
upamiętnia wydarzenia z ostatniej wieczerzy Jezusa z apostołami. 
Chrystus ustanowił wtedy sakrament Eucharystii i kapłaństwa.  

Wielki Piątek to czas smutku, pokuty i żałoby. Wierni 
przeżywają wówczas śmierć Jezusa. Tego dnia nie odprawia się mszy 
świętej.  

Wielka Sobota jest czasem ciszy i oczekiwania  
na Zmartwychwstałego Chrystusa. Idziemy wtedy ze święconką  
do kościoła, żeby poświęcić potrawy na śniadanie wielkanocne.  
W koszyczku znajdują się jajko (symbol nowego życia), baranek 
cukrowy (symbolizujący zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa), chleb 
(symbol Ciała Chrystusa), sól, chrzan, wędlina, ser, ciasto, mleko  
i miód.  

Święta Wielkanocne rozpoczynają się uroczystą mszą świętą 
zwaną rezurekcją. Odbywa się ona rano w Wielką Niedzielę  
i upamiętnia zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Po mszy wracamy 
do domów i jemy uroczyste śniadanie wielkanocne. W Poniedziałek 
Wielkanocny również idziemy na uroczystą mszę, po której zgodnie ze 
zwyczajem polewamy się wodą. Stąd nazwa Lany Poniedziałek. Ja 
najbardziej lubię ten dzień, bo mogę polać wodą bliskich, co sprawia 
wszystkim wielką radość. 

 
*Źródło: Filip Topczewski „Wszystko o Wielkanocy”, wydawnictwo 
SFINKS, Częstochowa 2015. 

 
 

Mroczek Stanisław, klasa III c 
Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 
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Olga Kowal, klasa III c 
Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 

 
 

Zadanie*  
 
Rozmieść poniższe statki na planszy tak, aby się nie stykały. Liczby na 
dole i po prawej stronie planszy oznaczają, ile masztów jest w danej 
kolumnie i wierszu. Statki wielomasztowe nie mogą się załamywać, 
mogą być położone tylko poziomo lub pionowo. Na planszy już 
umieszczono jeden statek jednomasztowy, fragment statku 
wielomasztowego i fragment morza, gdzie na pewno nie ma żadnego 
statku. 
 

jeden czteromasztowiec 

dwa trójmasztowce 

trzy dwumasztowce 

cztery jednomasztowce 

Rozwiązanie: 
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*Źródło: I etap XX Konkursu Matematycznego „TORUS” 
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki 
Oddział Żoliborz 

Małgorzata Kowalczyk, klasa V b 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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EASTER 
 In the UK Easter is one of 
the major Christian festivals in a 
year. It is full of customs, folklore 
and traditional food. 

 
In Britain Easter occurs at different time each year. It is 

observed on the first Sunday after the first full moon, following the first 
day of spring in the Northern Hemisphere. This means that the festival 
can occur at any Sunday between March 22 and April 25. Easter is not 
only the end of the winter, but also the end of Lent, traditionally the time 
of fasting in the Christian calendar. It is often the time of fun and 
celebration. 

Over Easter schools in the UK are closed for two weeks, just 
enough time to digest all sweets. 

The week of Easter begins on Palm 
Sunday. In Roman times it was custom to 
welcome royalty by waving palm branches. So, 
when Jesus arrived in Jerusalem, on what is 
now known as Palm Sunday, people welcomed 
him with palm branches carpeting the streets 
and waving with them. Today, on Palm Sunday, 
Christians carry palm branches in parades, and 
make them into crosses and garlands to 
decorate the Church. 
  The week before Easter is 
called Holy Week. During Holy Week people 

remember the week before Jesus died. The end of Holy Week is Good 
Friday. On Good Friday people remember 
the day when Jesus died on the cross. 
Easter Sunday is the Sunday after Good 
Friday. Christians believe that Jesus rose 
from the dead on Easter Sunday.  
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There are a lot of 
customs connected with 
Easter. Hot cross buns are 
popular in Britain at Easter. 
They are bread buns with 
currants and spices. Easter 
eggs, which are made of 
chocolate, are also popular at 
Easter. Parents tell their 

children that the Easter Bunny brings the Easter eggs. People hide them 
and children look for them. The tradition of rolling decorated egg down 
the hill is very popular on Easter Monday. 

Maksymilian Baj, klasa V d 
Opiekun – mgr Paulina Płatek 

 
 

Gabriela Kondrat, klasa III c 
Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska  
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 Margaret , właściwie Małgorzata Jamroży polska piosenkarka  
i blogerka modowa.  

 W 2013 roku ukazał się jej debiutancki singel „Thank You Very 
Much”, który znalazł się na 2. miejscu listy AirPlay. Piosenka była także 
3. najlepiej sprzedającym się utworem w Polsce w 2013 roku, za co 
ZPAV przyznał jej wyróżnienie Cyfrowej Piosenki Roku. Na początku 
2014 roku został wydany jej singel „Wasted”. Kompozycja była 
notowana na 6. miejscu na liście najczęściej odtwarzanych utworów  
w polskich rozgłośniach radiowych. Podczas 51. Krajowego Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu wokalistka została nagrodzona SuperJedynką 
w kategorii SuperArtysta bez granic. Latem stworzyła „Start a Fire”, 
który był oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej 
Mężczyzn. Artystka została laureatką m.in. nagród Eska Music Awards 
w kategorii Eska TV Award – Najlepsze video (za „Thank You Very 
Much”) oraz otrzymała nagrodę w plebiscycie „Kobieta Roku Glamour”.  

 
Katarzyna Goł ąb, klasa V d 

Opiekun – mgr Agnieszka Szumna 
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Zadanie* 
 
Przyleciały kawki i siadły na ławki. Gdyby na każdej ławce siadło po 
jednej kawce, zabrakłoby jednej ławki. Gdyby zaś na każdej ławce 
siadły dwie kawki, jedna ławka byłaby pusta. Ile było ławek i ile kawek? 
 
Rozwiązanie: 
x – liczba ławek 
x + 1 – liczba kawek 
2(x – 1) – liczba kawek 
 
x + 1 = 2(x – 1) 
x + 1 = 2x – 2 
x = 3 
x + 1 = 3 + 1 = 4 
 
Odpowiedź: Były trzy ławki i cztery kawki. 
 
*Źródło: Henryk Pawłowski „Olimpiady i konkursy matematyczne”. 
 

Marta Sobol, klasa VI d 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 

 
Weronika Klaybor, klasa VI b 

Opiekun – mgr Mirosława Jeziorska 
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Edward Grieg  
 

Kompozytor rodził się 15 czerwca 1843r.  
w Bergen. Naukę gry na fortepianie rozpoczął 
w wieku 6 lat pod kierunkiem swojej matki. Od 
1858 r. studiował w konserwatorium  w Lipsku, 
gdzie uczęszczał przez 4 lata. W ostatnim 
roku pobytu w szkole zadebiutował jako 
pianista, kompozytor i dyrygent. Początkowo 

występował w Kopenhadze, a od 1866 w Oslo. 
Był pierwszym norweskim kompozytorem, który zdobył międzynarodową 
sławę. Stworzył własny styl nawiązujący do norweskiego folkloru. 
Podstawa jego utworów były skandynawskie dzieła literackie – sagi, 
poezja ludowa, legendy czy nordycka ballada. Norweski muzyk, który 
przede wszystkim komponował utwory na fortepian był nazwany przez 
Hansa von Bulowa „Chopinem północy”. 
Działalność Edwarda Griega, zmarłego 4 września 1907 r. w Bergen, 
przyczyniła się w znacznym stopniu do wzrostu zainteresowań muzyką 
krajów skandynawskich. Był on pierwszym muzykiem norweskim  
o sławie europejskiej. 
Najbardziej znany spośród jego dzieł jest „Koncert fortepianowy a-moll 
op. 162”.  
W latach 1874-1875 Ibsen poprosił Griega o skomponowanie muzyki do 
swojego dramatu „Peer Gynt”. Dwie suity napisane do tego dzieła 
zapewniły mu największy rozgłos i są do dziś uważane, za jego 
największe osiągnięcie. „I suita Peer Gynt” zawierała m.in. „Poranek”, 
„Śmierć Azy”, „Taniec Anitry” czy słynne „W grocie Króla Gór”, „II suita 
Peer Gynt” m.in. „Pieśń Solwejgi”.  
 

Franciszek Szajewski, klasa IV d 
Opiekun – mgr Agnieszka Szumna 

 

 

 

 

 

   ,                                         
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Zadanie* 
 
W pewnej klasie 50% uczniów stanowią dziewczęta. 50% dziewcząt ma 
imię zaczynające się na literę A, zaś 50% z nich to Agnieszki.  
W klasie są 3 uczennice o tym imieniu. Ilu razem uczniów jest w tej 
klasie? 
 
Rozwiązanie: 
50% oznacza połowę. Jeżeli połowa dziewcząt o imieniu zaczynającym 
się na literę A, to Agnieszki, a Agnieszek w tej klasie jest 3, to 
wszystkich dziewcząt z imieniem zaczynającym się na literę A jest 6. 
Zatem wszystkich dziewcząt w tej klasie jest 12. Razem z chłopcami  
w tej klasie są 24 osoby. 
 
50% = 1/2 

3 • 2 = 6 
6 • 2 = 12 
12 • 2 = 24 
 
Odpowiedź: W tej klasie jest razem 24 uczniów. 
 
*Źródło: Zadanie (18 strona 158) o podwyższonym stopniu trudności  
z podręcznika „Matematyka 6” Małgorzaty Dobrowolskiej, Marcina 
Karpińskiego, Marty Jucewicz, Piotra Zarzyckiego, GWO. 
 

Aleksandra Oszkinis, klasa VI d 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Zadanie z okazji Dnia Flagi* 
 
a) Narodowa flaga polski ma wymiary 70 cm x 112 cm. Ile metrów 
kwadratowych potrzeba białego i czerwonego 
materiału na zrobienie takiej flagi? 
 
Rozwiązanie: 
112 cm • 70 cm= 1,12 m • 0,7 m = 0,784 m2 

0,784 : 2 = 0,392 
 
Odpowiedź: Na zrobienie flagi potrzeba po 0,393 metra kwadratowego 
białego i czerwonego materiału. 
 
b) Na cele charytatywne zakupiono 40 bel materiału. W 20 belach jest 
materiał czerwony, a w pozostałych 20 jest materiał biały. W każdej beli 
mieści się 25 metrów kwadratowych  materiału. Ile flag o wymiarach  
70 cm x 112 cm można maksymalnie uszyć z zakupionego materiału? 
 
Rozwiązanie: 
40 m • 25 m = 1000 m2  

1000 m2 : 0,784 m2 = 1000000 : 784 = 1275,...             
 
Odpowiedź: Z zakupionego materiału można uszyć 1275 flag  
o wymiarach 70 cm x 112 cm. 
 
c) W samochodzie mieści się 255 flag. Ile kursów musi wykonać 
samochód, aby przewieźć wszystkie flagi? 
 
Rozwiązanie: 
1275 : 255 = 5 
 
Odpowiedź: Kierowca musi wykonać 5 kursów. 
 
d) Kierowca zaczął pracę o godz. 8:10. Wykonał 5 kursów. Jeden kurs 
samochodem trwał 45 minut. Między pierwszym a drugim kursem  zrobił 
20-minutową przerwę na odpoczynek. O której godzinie skończy pracę? 
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Rozwiązanie: 
8:10 + 45 minut • 5 + 20 minut = 8:10 + 245 minut 
8:10 + 4 h 5 min = 12:15  
 
Odpowiedź: Kierowca skończy pracą o godzinie 12:15. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez nauczyciela - opiekuna. 
 

Aleksander Michalczyk, klasa VI a  
Opiekun – mgr Magdalena Dwojakowska – B ąk 

 
 
 

 
 
 

Weronika Klaybor, klasa VI b 
Opiekun – mgr Mirosława Jeziorska 
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Polish Flag Day 
(Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej) 

                         

 The Polish Flag Day is a national holiday declared in February 
2004 by Polish Parliament. We celebrate this day on May 2nd every 
year. Its aim is to emphasize importance of the flag as a national 
symbol. The Flag  together with the White Eagle and the National 
Anthem are mentioned as the national symbols in Constitution of 
Poland. 
 On 2nd of May we hoist Polish flag on our houses or show it in 
windows of our flats. Buses, trams and even private cars are also 
decorated with small flags that day. 
 The Flag Day is very important for us. White and red flag is very 
close to our hearts – it’s a great symbol of our homeland – Poland. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Wojciech Morawski, klasa VI d 
Opiekun – mgr Eliza Ły żwińska 
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Mama 

Ta jedna chwila wyjątkowa była, 
gdy po raz pierwszy ją zobaczyłam. 

Choć nie wiedziałam kim była, 
to ciepłem miłości mnie karmiła. 

 
Ciepłem miłości tak silnym, 
jak silny jest wiatr na morzu. 
Ciepłem miłości tak pięknym, 
jak piękna jest polarna zorza. 

 
Ta miłość jest wielkim darem, 

co każdy w życiu dostaje. 
Ta miłość jest wielką nadzieją, 
co w sercu na długo zostaje. 

 
Przytuli, pocieszy, pogłaszcze, 

pokona chwile słabości. 
Nikt nie jest tak twardy i silny, 

by oprzeć się matczynej miłości. 
 
 

Emilia Krawczyk, klasa VI b 
Opiekun – mgr Joanna Strzałkowska  
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Ed Sheeran 
 
 
 
 
Moim ulubionym 

piosenkarzem jest Ed Sheeran.  
Edward Christopher 

Sheeran (tak brzmi jego pełne imię 
i nazwisko) urodził się 17 lutego 
1991 roku. Jest on brytyjskim 
wokalistą oraz producentem. Już w 
młodym wieku rozwijał zdolności 

muzyczne. Uczył się grać na gitarze oraz pisał pierwsze teksty 
piosenek. W 2005 roku piosenkarz zaczął nagrywać utwory, a trzy lata 
później przeniósł się do Londynu, by tam kontynuować karierę 
muzyczną. W 2009 roku muzyk zagrał 312 koncertów. W 2013 Sheeran 
wykonał piosenkę „I See Fire” napisaną i nagraną w celu promocji filmu 
Hobbit: Pustkowie Smauga. W 2014 roku ukazał się jego nowy krążek 
zatytułowany X, na którym znalazło się dwanaście utworów, w tym 
single „Sing”, „Don’t” i „Thinking Out Loud”. Rozszerzona wersja płyty 
została wzbogacona o pięć nowych piosenek, m.in. o singiel „I See 
Fire”. W sierpniu wokalista wyruszył w trasę koncertową promującą 
płytę. 

Uwielbiam tego wokalistę, ponieważ bardzo podobają mi się 
napisane przez niego piosenki a jego głos jest wyjątkowy.  
 

Weronika Marud, klasa V d 
Opiekun – mgr Agnieszka Szumna 
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Zadanie* 
 
Pięciu zawodników rozegrało między sobą mecz szachowy na zasadzie 
każdy z każdym. Wygrywający za każde zwycięstwo otrzymywał pięć 
punktów. Zawodnik, który zajął pierwsze miejsce w zawodach, zdobył 
2/5 liczby wszystkich możliwych punktów, zawodnik, który zajął drugie 
miejsce uzyskał 0,3 ilości wszystkich możliwych punktów. 2/7 liczby 
punktów, jaką zdobyli dwaj pierwsi zawodnicy, otrzymał zawodnik, który 
zajął trzecie miejsce. Ile punktów zdobył zawodnik czwarty, jeżeli piąty 
uczestnik zawodów przegrał wszystkie mecze? 
 
Rozwiązanie: 
Miejsca zawodników 
I    2/5 liczby wszystkich punktów 
II   0,3 liczby wszystkich punktów  
III   2/7  liczby punktów, jaką zdobyli dwaj pierwsi zawodnicy 
IV   pozostałe punkty 
V   0 punktów 
Pięciu zawodników rozegrało między sobą 10 partii (gdyż grali ze sobą 
na zasadzie każdy z każdym), czyli do zdobycia mieli razem 50 
punktów. 
2/5 liczby 50 punktów to 20 punktów  (liczba punktów zawodnika, który 
zajął I miejsce). 
0,3 liczby 50 punktów to 15 punktów  (liczba punktów zawodnika, który 
zajął II miejsce). 
2/7 liczby (20 + 15) punktów to 10 punktów  (liczba punktów zawodnika, 
który zajął III miejsce). 
0 punktów  (liczba punktów zawodnika, który zajął V miejsce) 
Zatem czwarte miejsce zajął zawodnik z liczbą punktów: 
50 – (20 + 15 + 10 + 0) = 50 – 45 = 5 
 
Odpowiedź: Czwarty zawodnik zdobył 5 punktów. 
 
*Źródło: Wanda Łęska, Stefan Łęski „Zbiór zadań dla ASA – materiały 
pomocnicze dla uczniów uzdolnionych matematycznie, klasa 6”. 

Alicja Ko ńka, klasa VI d 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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 Norweski wokalista, skrzypek, kompozytor  
i aktor pochodzenia białoruskiego, zwycięzca 54 
Konkursu Piosenki Eurowizji w 2009 roku. 
 Urodził się na Białorusi jako dziecko skrzypka 
i pianistki. W wieku czterech lat wraz z rodzicami 
przeprowadził się do Nesodden w Norwegii, jako 
pięciolatek zaczął grać na skrzypcach i pianinie.  
W wieku 10 lat zaczął naukę w stołecznym Instytucie Muzycznym 
Barratt Due Institute of Music, którą przerwał na etapie bachelor’s 
degree po udziale w Konkursie Piosenki Eurowizji w 2009 roku. W 2011 
roku powrócił na studia, które ukończył w czerwcu kolejnego roku na 

wydziale skrzypiec. 
 W 2004 roku otrzymał Nagrodę 
Kulturalną im. Andersa Jahre'a. Rok 
później wziął udział w krajowej wersji 
programu Idol, przechodząc do rundy 
półfinałowej. Po udziale w konkursie 
otrzymał główną rolę w krajowej 
inscenizacji musicalu Skrzypek na dachu, 
która przyniosła mu nagrodę Hedda  
w 2007 roku. 
 Niedługo po finale Konkursu 
Eurowizji Rybak wydał swój debiutancki 

album studyjny zatytułowany Fairytales, który 
otrzymał status potrójnej platynowej płyty za 
osiągnięcie wyniku ponad 13 tys. sprzedanych 
egzemplarzy w kraju. Promujący płytę singiel 
„Fairytale” dotarł do pierwszego miejsca 
norweskiej listy przebojów, a także do 
pierwszej dziesiątki notowań w Szwecji, Danii, 
Finlandii, Holandii i Belgii.  

Sylwia Krzemi ńska, klasa VI b 
Opiekun – mgr Agnieszka Szumna 
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Zadanie* 
 
W trzech wiaderkach: niebieskim, żółtym i czerwonym jest pewna ilość 
kulek. Z żółtego przełożono do czerwonego 4 kulki. Następnie  
z czerwonego przełożono do niebieskiego trzy kulki. Okazało się 
wówczas, że w każdym wiaderku jest po 10 kulek. Oblicz ile kulek było 
na początku w poszczególnych wiaderkach. 
 
Rozwiązanie: 
x – początkowa liczba kulek w żółtym wiaderku 
y – początkowa liczba kulek w czerwonym wiaderku 
z – początkowa liczba kulek w niebieskim wiaderku 
 
10 = x – 4 
14 = x 
x = 14 
 
10 = y + 4 – 3 
10 = y + 1 
9 = y 
y = 9 
 
10 = z + 3 
7 = z 
z = 7 
 
Odpowiedź: Na początku w żółtym wiaderku było 14 kulek,  
w czerwonym 9 kulek, a w niebieskim 7 kulek. 
 
*Źródło: I etap XV Bielańskiego Konkursu Matematycznego dla klas 
szóstych. 

 
Kamila Grabowska, klasa VI c 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Życie i twórczo ść Stanisława Moniuszki* 

 Stanisław Moniuszko urodził się  
w Ubielu w roku 1819. Początkowo w kierunku 
muzycznym kształciła go matka. Gdy w 1827 
rodzina przyszłego kompozytora przeniosła się 
do Warszawy, ośmioletni Moniuszko rozpoczął 
naukę muzyki u Augusta 
Freyerahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Karol_Augu

st_Freyer, organisty  

w miejscowym kościele Świętej Trójcy. W 1830 
rodzina przeprowadziła się do 
Mińskahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%84sk, gdzie Moniuszko 

kontynuował naukę muzyki  
u Dominika Stefanowicza. W 1837 wyjechał do 
Berlinahttp://pl.wikipedia.org/wiki/Berlin, aby kształcić się muzycznie 

u Carla Friedricha Rungenhagena, u którego studia ukończył w 1840. 
Następnie zamieszkał w Wilnie, gdzie działał jako organista, 
kompozytor, pedagog i organizator życia muzycznego w mieście.  
W 1858 przeniósł się wraz z rodziną do Warszawy, gdzie objął 
stanowisko dyrektora i organizatora opery. Kilka miesięcy po udanej 
warszawskiej premierze Halki, Moniuszko udał się w podróż do Pragi, 
Niemiec i Paryża. Po drodze zatrzymał się na kilka dni w Krakowie. 
Pobyt tam, a zwłaszcza wizyta na Wawelu, gdzie kompozytor zwiedził 
katedrę i oglądał groby królewskie, zaowocował w postaci nowej, nigdy 
nie dokończonej opery 
Rokiczanahttp://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Rokiczana_(opera

)&action=edit&redlink=1, pisanej do słów libretta Korzeniowskiego. W 

Paryżu powstała opera Flis wykonana  
w Warszawie 24. 09. 1858 roku. Natomiast 7. 02. 1860 roku odbyła się 
premiera Hrabiny. 1. 01. 1861 roku w Teatrze Narodowym Moniuszko 
wystawił Verbum nobile. W latach 1862–1864 pracował nad Strasznym 
Dworem, który został wystawiony przez operę warszawską 28. 09. 1865 
roku. W tym też roku 7. 10 odbyło się setne przedstawienie Halki.  
W 1869 odbyła się w Warszawie premiera Parii . W 1871 ukazał się 
Pamiętnik do nauki harmonii. 2. 02. 1872 roku Teatr Wielki wystawił 
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ostatnie już dzieło operowe Moniuszki – Beatę. Zmarł na atak serca  
w 1872. Pogrzeb artysty stał się manifestacją narodową. Został 
pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. 
 
*Źródło: Wikipedia  

Grzegorz Wszoła, klasa VI c 
Opiekun – mgr Agnieszka Szumna 

Zadanie* 
 
Spytano Bolka, ile ma cukierków. Bolek odpowiedział: „gdyby mi dodano 
jeszcze 4 cukierki, to miałbym ich tyle, ile ma Lolek. Gdyby mi dodano 
28 cukierków, miałbym ich 3 razy więcej niż Lolek”. Ile cukierków miał 
Bolek? 
 
Rozwiązanie: 
x – liczba cukierków Bolka 
x + 4 – liczba cukierków Lolka 
x + 28 = 3(x + 4) 
x + 28 = 3x + 12 
28 – 12 = 3x – x 
16 = 2x 
x = 8 
 
Odpowiedź: Bolek miał 8 cukierków. 
 

*Źródło: Henryk Pawłowski „Olimpiady 
i konkursy matematyczne”. 

Mateusz Sobol, klasa VI d 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Milena Wojciechowska, klasa III c 
Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 

 
Zadanie* 
 
Okazja 
 Gdy na zjeździe z okazji dziesięciolecia matury, który odbył się 
w 1975 r., jeden z byłych uczniów zapytał profesora Żabackiego o jego 
wiek, profesor odpowiedział, że rok przestępny, w którym się urodził, 
miał bardzo ciekawą właściwość. Była bowiem w tym roku taka data, 
która w żadnym miesiącu nie przypadała na sobotę. No i oczywiście nie 
mam jeszcze stu lat, dodał profesor.  W którym roku urodził się profesor 
Żabacki? 
 
Rozwiązanie: 
 
Sprawdzamy lata przestępne (np. w tak zwanym wiecznym kalendarzu 
w internecie) od 1876 (bo profesor w roku 1975 nie miał jeszcze 100 
lat). Profesor Żabacki urodził się w 1916 roku. Był to rok przestępny,  
w którym data 31 nie przypadała w sobotę. Istnieją jeszcze dwie takie 
daty (dla których profesor nie ma stu lat): 1876 i 1944. Obie jednak nie 
powinny być brane pod uwagę. Pierwsza, ponieważ profesor w roku 
matury (1965) byłby już dawno na emeryturze (miałby 89 lat). W drugim 
wypadku profesor miałby w roku matury 21 lat – należy sądzić, że mając 
tyle lat, profesor jeszcze studiował i nie uczył w szkole średniej. 
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#

pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26

24 25 26 27 28 29 30 28 29 27 28 29 30 31

31

pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

31

pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n pn wt śr cz pt so n

1 1 2 3 4 5 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

1916Kalendarz

październik listopad grudzień

PL

lipiec sierpień wrzesień

styczeń luty marzec

kwiecień maj czerwiec

 
 
*Źródło: Lech Bogusz, Piotr Zarzycki, Jerzy Zieliński „Łamigłówki 
logiczne”; tom 2; Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe; 2007 
 

Wojtek Morawski, kl. 6 d 
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 

 
 

Zadanie* 
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W hurtowni rowerów były rowery dziecięce i młodzieżowe. Rowery 
dziecięce miały 3 koła, a młodzieżowe 2 koła. Wszystkich rowerów było 
51, a kół 147. Ile było rowerów każdego rodzaju w hurtowni? 
 
Rozwiązanie: 
Gdyby wszystkie rowery były dziecięce, to kół byłoby   51 • 3 = 153  
Kół było 147, czyli o 6 mniej (153 – 147 = 6). 
Zatem zmniejszamy liczbę rowerów dziecięcych na rowery 
młodzieżowe. 
51 – 6 = 45 
 
Mamy 6 rowerów młodzieżowych i 45 rowerów dziecięcych. 
Sprawdzenie: 
6 + 45 = 51 
6 • 2 + 45 • 3 = 12 + 135 = 147 
 
Odpowiedź: W tej hurtowni rowerów było 6 rowerów młodzieżowych i 45 
rowerów dziecięcych. 
 
*Źródło: I etap XV Bielańskiego Konkursu Matematycznego dla klas 

szóstych. 
Grzegorz Wszoła, klasa VI c 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Moje wspomnienia z pierwszego etapu edukacji 

 Trzy lata w SP 293 będę wspominać bardzo sympatycznie. 
Oczywiście czasami zdarzały się jakieś niewyjaśnione sprawy między 
uczniami, ale zawsze w trudnych chwilach pomagała nam Pani. Naszą 
wychowawczynią jest (lecz niestety już nie na długo) pani Kasia 
Kowalska. To kobieta niezwykle uprzejma, miła, pomocna, a trzy lata  
z nią będę wspominać bardzo szczęśliwie. Na pewno będę tęsknić  
za panią Kasią i z łezką w oku wracać myślami do niej. Mam tylko 
nadzieję, że kolejna klasa będzie okazywać jej szacunek na jaki 
zasługuje, a którego od nas doświadczała. Będę przywoływać  
w myślach także naszą salę, w której prawie na każdej godzinie 
mieliśmy lekcje oraz innych nauczycieli. Na pewno z uśmiechem na 
twarzy będę wracać do takich momentów, kiedy np.: oglądaliśmy 
zaćmienie Słońca albo jak zimą nauczyciele przebierali się za Świętego 
Mikołaja i rozdawali nam prezenty i te wszystkie wspaniałe wycieczki,  
w których uczestniczyliśmy oraz wiele, wiele innych wydarzeń.  
 Naprawdę bardzo smutno jest kończyć ten wspaniały, beztroski 
etap naszej edukacji. Ale przede mną i moimi kolegami kolejny etap,  
w który wchodzimy z podniesionymi głowami i nadzieją, że będzie 
chociaż trochę podobnie.  

Oliwia Rudomina, klasa III c 
Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 
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MY FUTURE PLANS 
 

When I will be an adult I would like to share experience and 
reflections by movies. I like making multimedia presentations with 
photos of my family or my friends. That has inspirited me to be a famous 
film director in Hollywood. I will do films about the real life and the 
world‘s problems. I want to make movies which will show the real 
emotions and values. They will have some action, as well as comedy 
and romantic. I want to work with the most famous and the most 
experienced actors. As a film director I have to be creative, smart, polite, 
patient, quite strict and I must know some languages to communicate 
with foreign actors. One of my biggest dreams is having one of stars in 
Hollywood star map and get the most prestigious movie award - the 
Oscar. Apart from that I would also have a charity organization which 
would help the children who haven’t got parents or the children who are 
disabled and have big dreams.  

But first of all I have to graduate a lot of schools to realize my 
future plans and become a famous film director. 

 
Emilia Krawczyk, klasa VI b 

Opiekun – mgr Agata Idzikowska 
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 Ciekawe, jak to jest z naszą przyszłością. Kim będę za 
kilkanaście lat? Zacząłem się nad tym zastanawiać na długiej przerwie 
w szkole. Różne myśli chodziły mi po głowie. Jaki zawód wybrać 
spośród tak wielu możliwości? W końcu doszedłem do wniosku, że 
zostanę dziennikarzem sportowym. Praca lekka i przyjemna,  
a przynajmniej tak mi się wydawało. Jeszcze tego samego dnia 
postanowiłem zapisać się na zajęcia koła dziennikarskiego. Na moje 
szczęście przydzielono mi sekcję sportową. Od razu otrzymałem 
pierwsze zadanie. Było to napisanie artykułu o piłkarskim święcie, jakim 
niewątpliwie jest finał Ligi Europy, który odbywał się  
w Warszawie. Z pozoru nic trudnego. O piłce nożnej dużo wiem, ba 
nawet uwielbiam tę dyscyplinę sportu. Interesują mnie piłkarze, drużyny, 
ligi , mam sporo materiałów na ten temat, więc nie ma nic prostszego 
niż napisanie artykułu o tej tematyce. Szybko jednak przekonałem się, 
że to nie jest takie łatwe. Kiedy wróciłem po lekcjach do domu, ochoczo 
zabrałem się za pisanie. Przez 20 minut zastanawiałem się nad samym 
tytułem! Nic mi nie przychodziło do głowy. Wreszcie wymyśliłem tytuł, 
ale dalej wcale nie było lepiej. Męczyłem się nad każdym słowem. 
„Syzyfowa praca: - pomyślałem. Jak już coś napisałem, ciągle nie byłem 
z tego zadowolony, wciąż musiałem coś poprawić, zmienić. Kilka razy 
chciałem już zrezygnować z tego dziennikarstwa. Jakiś koszmar!  
W końcu po 3 godzinach żmudnej pracy udało się, wykonałem 
polecenie. Artykuł powstał. 
 Uważam, że nawet ta praca nieźle mi wyszła. Jednak na 
własnej skórze doświadczyłem, że zawód dziennikarza sportowego nie 
jest tak łatwy i przyjemny, jak myślałem na początku. Chociaż nie 
ukrywam, że skończone dzieło dało mi ogromne zadowolenie. 
Planowanie swojej przyszłości zostawię chyba na później. 
 

Jacek Chlabicz, klasa VI b 
Opiekun – mgr Joanna Strzałkowska  


