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Wartości – pojęcie bardzo względne. 

Co znaczą, a co powinny dla nas znaczyć? 

Wszystkie definicje z miejsca są błędne. 

Czym jest szczęście – tego nikt nie musi mi tłumaczyć (…) 

Autor nieznany 
 

 
 
Szanowni Czytelnicy, przed Wami piąta część publikacji, 

opracowanej przez Zespół Wspierania Uzdolnionych pt. Pars pro toto, 

czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze. Tym razem jej zawartość 

tworzą prace uczniów objętych Programem Wars i Sawa, związane  

z tematyką tak bliską każdemu człowiekowi, czyli wartościami w jego 

życiu. Przedstawione zostały tu istotne aspekty naszej ziemskiej 

egzystencji, tj. zdrowie, miłość, przyjaźń, rodzina, wierność, patriotyzm, 

szacunek, szczerość, życzliwość, zaufanie, ofiarność, honor…  

Najgorsze w życiu każdego z nas to niekierowanie się żadnymi 

wartościami. Jest ich tak dużo i są tak ważne, że trudno określić wartość 

priorytetową. Dlatego też w tym miejscu należy zadać sobie 

podstawowe pytanie: A jakie wartości są wyznacznikiem mojego życia? 

Odpowiedzi będzie wiele z uwagi na fakt, że to, co jest ważne dla 

jednych, dla innych ma mniejsze znaczenie.  

Ludzie są różni, mają różne cele, jak również poszukują takich 

wartości, które są akurat dla nich istotne. Dotyczy to wymienionych 

powyżej przymiotów życia. Kluczem do szczęścia jest po prostu 

poznanie wartościowych ludzi i otaczanie się rzeczami, dzięki którym 

ludzie stają się lepsi, bo wartości, którymi się kierują ich ubogacają. Im 

bardziej wyraźnie i jasno wartości są sprecyzowane, tym lepiej dla 

człowieka, gdyż pozwoli mu to na dokonanie wyboru, np. kim się będzie 

otaczał, od kogo będzie czerpał inspiracje i wzorce oraz wiedzę.   

Uczniom uzdolnionym z klas II-VI, w roku szkolnym 2016/2017, 

zostało postawione zadanie zaakcentowania motywu wartości  

w formach literackich z języka polskiego i angielskiego, pracach 

plastycznych, muzycznych oraz zadaniach matematycznych.   
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Żywimy nadzieję, że niniejsza pozycja, znajdzie uznanie wśród 

jej czytelników i spotka się z dużym zainteresowaniem, co zainspiruje 

jeszcze nieobjętych programem uczniów do poszerzenia grona dzieci 

objętych Programem Wars i Sawa, a bogactwo przedstawionych form  

i różnorodność treści pozwolą na miłe spędzenie czasu na jej lekturze.  

 
 

 

Liderzy WiS: Renata Piłat i Wioletta Krawczyk 
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Wartości, którymi kieruje się współczesny człowiek 

 

 Zagadnienie wartości we współczesnym świecie nie bez 

powodu wzbudza tyle kontrowersji. Myślę, że dzieje się tak ze względu 

na różne poglądy, może odbiegającą wrażliwość. Ponieważ ludzie są 

inni, trudno wskazać określoną grupę wartości, z którą wszyscy 

bezkrytycznie będą się zgadzać. 

 Współczesny człowiek, przynajmniej moim zdaniem, coraz 

częściej ma na uwadze pieniądze. Trudno się bez nich obyć  

w teraźniejszym świecie, jednak to zaślepiająca wartość, która psuje 

nas i odpycha pozostałych ludzi. Warto więc nie myśleć materialnie, 

lecz skupiać się na innych, nie odtrącać ich w celu pomnażania majątku. 

Dla niektórych coraz mniej liczą się rodzina czy przyjaciele.  

Ludzie są bardziej skłóceni, trudniej przychodzi im wybaczanie. 

Konflikty, niezrozumienie powodują, że odcinamy się od innych, wolimy 

żyć samotnie. Czasami powodami są chęć zdobywania wiedzy, 

samorealizacja, pieniądze, stosunek do pewnych spraw czy krzywda, 

którą nam wyrządzono, brak wsparcia. Ludzie także rzadziej zakładają 

własne rodziny, nie poświęcają im swojej uwagi. 

Wiedza to istotna cnota, jednak z coraz to mniejszą chęcią 

niektórym przychodzi nauka. Bywa ona przykrym obowiązkiem, 

codziennością, z której rzadko ktoś się cieszy. Nie sprawia, tak jak 

dawniej, radości czy też szczęścia. Mamy wrażenie, iż uczymy się pod 

przymusem. Warto jednak przypomnieć sobie czasy, kiedy zdobywanie 

wiedzy nie było tak łatwe jak dziś. Kiedy kobiety nie mogły studiować,  

a jeśli uczyły się w szkołach, to jedynie gry na instrumentach, 

prowadzenia domu czy innych „pożytecznych” umiejętności. Kiedy 

książki były drogie, czytać umiało niewiele osób… 

Ludzie za to coraz częściej chcą się realizować. Marzą o tym 

aby odnieść sukces, ciężko na niego pracują. Coraz częściej jednak 

sukces jest dla nich mierzony pieniądzem, wysokością zarobków. 

Poświęcają siebie, całą swoją energię, aby coś osiągnąć. W niektórych 

chwilach za wszelka cenę dążą do celu, nie widząc, że ich ambicja 

czyni krzywdę innym. 

 Warto zwrócić uwagę na dobro. Wydaje nam się, że 

bezinteresowna pomoc zanika. Ja jednak uważam, że to tylko jeden  
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z pretekstów, abyśmy mogli jakoś odmówić pomocy z własnej strony. 

Świetnymi przykładami darowizn są, między innymi, akcje charytatywne. 

Myślę, że każdy z nas ma w sobie dobro i może się nim kierować, 

trzeba tylko chcieć. 

Nie mogę oprzeć się wrażeniu, iż zwykle nie kierujemy się 

wartościami. Zastanawiamy się jedynie, na czym lepiej „wyjdziemy”,  

z czym nam będzie wygodniej, co nam się opłaci. Na co dzień 

odrzucamy wartości wyższe, podejmując krzywdzące innych decyzje, 

nawet bez zastanowienia. Wychodzimy z założenia, że nie robimy nic 

złego, często nie mamy nawet wyrzutów sumienia. 

Mam nieodparte wrażenie, iż dla wszystkich ludzi istotna jest 

jedna rzecz. Jest to mianowicie czas. Nikt z nas nie jest w stanie cofnąć, 

czy chociażby zatrzymać go na chwilę. Każdy musi się z nim liczyć, 

ponieważ to on kieruje naszym życiem. 

Niestety, we współczesnym świecie coraz częściej ważna jest 

dla nas wygoda. Lenistwo przejmuje nad nami kontrolę, wiele rzeczy 

przestaje być istotnymi. Liczy się to, aby nam było dobrze, przyjemnie. 

Nie bierzemy pod uwagę skutków braku ambicji.  

 Moim zdaniem każdy człowiek ma inny system wartości. Jednak 

coraz częściej kierujemy się własną wygodą, naszymi pragnieniami, nie 

mając na uwadze innych ludzi. Mimo wszystko, zawsze znajdą się 

ludzie etyczni, którzy poświęcą swoje dobro dla pozostałych osób.  

 

 

Weronika Lomott, klasa VI a 
Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk  
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Jan Borowiecki, klasa VI c 

Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 

Zadanie* 

 

Każdy z 24 uczniów klasy III A dostał pasek biało-czerwonego 

materiału. Po połączeniu wszystkich pasków powstała flaga Polski  

o długości 1,2 m. Jaka była długość paska, który dostał każdy  

z uczniów? 

 

Rozwiązanie: 

 

1,2 m = 120 cm 

120 : 24 = 5  

 

Odpowiedź: Każdy z uczniów dostał pasek o długości 5 cm. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone wspólnie z rodzicami. 

 

Szymon Markowicz, klasa III a 

Opiekun – p. mgr  Anna Tkaczyk 
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Zadanie* 

 

Jakub, Janusz i Jędrek mają płyty z piosenkami patriotycznymi. Czas 

trwania utworów nagranych na każdej z tych płyt wynosi 25 minut. 

Chłopcy mają razem 31 płyt. Łączna długość utworów na płytach 

Janusza to 100 minut. 

 

1) Ile płyt ma każdy z chłopców, jeśli wiadomo, że Jakub ma dwa 

razy więcej płyt niż Jędrek? 

2) Ile minut łącznie trwają utwory zawarte na płytach trzech 

chłopców? 

3) Czy wystarczy im 12
1

2
 godziny na odsłuchanie wszystkich płyt? 

 

Rozwiązanie: 

 

Pytanie 1 

  

100 min : 25 min = 4 płyty 

31 płyt – 4 płyty = 27 płyt 

27 płyt : 3 = 9 płyt 

Jakub  9 płyt • 2 = 18 płyt 

Jędrek 9 płyt 

Janusz  4 płyty 

 

Odpowiedź: Jakub ma 18 płyt, Jędrek 9, a Janusz 4. 

 

Pytanie 2 

 

31 • 25 min = 775 min 

 

Odpowiedź: Utwory zawarte na 

płytach trzech chłopców łącznie 

trwają 775 minut. 
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Pytanie 3 

 

775 min : 60 = 12 godz. 55 min = 12
55

60
  godz. = 12

11

12
  godz. 

12
1

2
  godz. = 12

6

12
  godz. 

12
6

12
 godz. < 12

11

12
 godz. 

Odpowiedź: Chłopcom nie wystarczy 12
1

2
 godziny na odsłuchanie 

wszystkich płyt. 

 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 

Stanisław Mroczek, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 
 

Zofia Zajenkowska, klasa V b  

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska                              
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Zadanie* 

 

Czterech przyjaciół Wojtek, Tomek, Maciek i Karol ustaliło, że pierwsza 

litera każdego z ich imion będzie oznaczała określoną cyfrę. Oczywiście 

każda litera będzie miała inną wartość. Okazało się, że zachodzi 

następująca zależność: 

 

KMTW 

 •       9 

¯¯¯¯¯¯ 

WTMK 

 

Wynika z tego, że: 

 

A. K = W           B. 2 • K + W = 11      C. T + W = 2       D. M = 0 

 

Rozwiązanie: 

 

Jedyną możliwością jest: 
 
1089 

•    9 

¯¯¯¯ 

9801     

 

Zatem: 

 

K = 1, M = 0, T = 8, W = 9. 

 

Odpowiedź: B, D. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia na podstawie zadania ze zbioru 

zadań Dariusza Kulma „Kwadratolandia – matematyczne wyzwania”. 

 

Tomasz Rumiński, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 
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What are human values? 

 

Human values are the principles, standards, convictions and beliefs that 

people adopt as their guidelines in daily activities.  

Human values are passed by parents to their children. Other human 

values are learnt form peers, religious leaders, teachers, friends and 

society. Universal human values are:  

 

Other human values are honesty, success, discipline, fairness, justice, 

care for one another and being mindful of the environment, including 

plants and animals. 

Paula Okoth, klasa VI c 
Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 
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Jaka wartość jest w Twoim życiu najważniejsza? 

 Człowiek przez całe swoje życie dąży do określonych wartości. 

Dotyczą one zarówno sfery fizycznej, psychicznej i duchowej. Stanowią 

pewien schemat, dekalog, dzięki któremu podejmujemy decyzje  

w naszym życiu. Wyznaczają one nasze postawy wobec ludzi, rzeczy, 

przekonań, idei.   

 Największą wartością w życiu każdego człowieka jest rodzina. 

Tworzą ją najbliższe osoby, z którymi jesteśmy spokrewnieni. Ich 

szczęście i bezpieczeństwo są dla na najważniejsze. Darzymy ich 

miłością i przyjaźnią. Dla bliskich jesteśmy gotowi zrobić wszystko, by 

nie stała im się żadna krzywda. Dzięki rodzinie każdy człowiek czuje się 

ważny i wyjątkowy. 

 Rodzina spełnia wiele ważnych funkcji w życiu każdego 

człowieka. Główną rolą rodziny jest opieka. Rodzice zawsze troszczą 

się o swoje dzieci. Pilnują, aby ubierały się stosownie do panującej 

pogody, zdrowo się odżywiały i prowadziły higieniczny tryb życia. Dbają 

o ich dobre samopoczucie, poprzez uczestniczenie we wspólnym  

czytaniu książek, oglądaniu filmów, zabawie. Troszczą się o ich 

edukację. Wzbudzają w dzieciach różnego rodzaju zainteresowania,  

tj. zamiłowanie do sportu, czytania książek, podróży, teatru, kina. 

Uwrażliwiają na piękno otaczającego nas świata. Wpływają na naszą 

wyobraźnię.  

Rola rodziny to również wzajemne wspieranie się w problemach 

i trudnych sytuacjach. Najbliżsi pomagają nam przezwyciężać nasze 

słabości. To do rodziców zwracamy się ze swoimi wątpliwościami, 

oczekujemy od nich wysłuchania, pocieszenia, porady czy też 

rozwiązania naszych problemów. W bliskich mamy największe oparcie. 

W domu czujemy się bezpiecznie. W nim odszukujemy wiarę we własne 

możliwości.  

Rodzina wpływa również na naszą osobowość i charakter. To, 

czego nauczymy się w niej pozostaje w nas na całe życie. Rodzice, 

wychowując dzieci, wyrabiają w nich pożądane cechy, takie jak 

prawdomówność, odpowiedzialność, uczciwość. Swoim zachowaniem 

przekazują odpowiednie wzorce. Dziecko, widząc postępowanie swoich 

rodziców, powiela je i wykorzystuje we własnym życiu. Dzięki naukom 

pobieranym w życiu codziennym wiemy, że należy szanować drugą 
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osobę, przejawiać tolerancję, chęć niesienia pomocy i opieki. Przez 

rodziny wielopokoleniowe uczymy się zachowania tradycji, zwyczajów, 

obrzędów, wiary oraz historii.  

 Uważam, że bez rodziny życie człowieka jest szare i smutne. 

Spotkania i czas spędzony z bliskimi nadają kolorów światu. Wszystkie 

te chwile powodują radość i ciepło w naszych sercach. Dzięki rodzinie 

wiemy, że nie jesteśmy sami i zawsze możemy liczyć na drugą osobę.  

 

Kajetan Markowski, klasa V a 
Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk  

 

 

 

 

 
 

Oliwia Rudomina, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

 

W aptece było 38 opakowań witaminy C. Z hurtowni przywieziono 385 

opakowań. Przez tydzień sprzedawano 25 opakowań dziennie. Ile 

opakowań zostało pod koniec tygodnia? 

 

Rozwiązanie: 

 

Opakowania witaminy C: 38 + 385 = 423 

Sprzedano: 25 • 7 = 175 

423 – 175 = 248 

 

Odpowiedź: Po tygodniu zostało 248 opakowań. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia.  

 

Adam Wyszyński, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 

 

 

Nina Skrodzka, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Danuta Bartkiewicz 
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Zadanie* 

 

Moja rodzina składa się z czterech osób. Ja mam 9 lat, mój brat 

Mateusz jest ode mnie  3 razy młodszy. Kiedy się urodził nasza mama 

miała 31 lat. Tato jest o 2 lata starszy od mamy. Ile mamy razem 

wszyscy lat? Ile będziemy mieć wszyscy lat za 10 lat? 

 

Rozwiązanie: 

 

Ja   9 lat 

Brat    9 : 3 = 3 

Mama                31 + 3 = 34 

Tata                   34 + 2 = 36 

Razem               9 + 3 + 34 + 36 = 82 

 

Odpowiedź: Wszyscy razem mamy 82 lata 

 

Razem za 10 lat    

4 • 10 = 40 

40 + 82 = 122 

 

Odpowiedź: Za 10 lat wszyscy razem będziemy mieć 122 lata. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 
 

Łukasz Dymek, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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Zadanie* 

 

Według danych z 1999 r. 82% ludzi było szczęśliwych. Ponad połowa  

z nich borykała się z codziennymi problemami. Aż 48% ludzi odnalazło 

to na co czekało – Miłość. Ponad 12% społeczeństwa nie brało udziału 

w ankiecie. Ile % ludzi wskazało więcej niż jedną odpowiedź? 

 

Dane: 
82% - szczęście 
50% - codzienne problemy 
48% - miłość 
12% - brak informacji 
 

Rozwiązanie: 

 

82 + 50 + 48 = 180 (%) 
180% - 100% = 80% 
 

Odpowiedź: 80% ludzi wskazało więcej niż jedną odpowiedź. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

 

Zuzanna Soćko, klasa VI a 

Opiekun – p. mgr Tadeusz Płużyczka 

 

My best friend 

This is my friend. Her name is Klara. 

She’s got long blonde hair and green 

eyes. She’s thin and not very tall. 

Klara is my best friend. She is seven.  

I like her very much, because she’s very 

funny and clever. She likes cats, soft toys 

and bananas. I love to play with her. I like her funny stories. 

 

Zoja Poręcka, klasa II g 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik – Petrykowska 
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Zadanie* 

 

W rodzinie państwa Kowalskich jest pięcioro dzieci: Adaś, Bartek, Cesia 

Darek i Ela. Babcia przygotowała dla nich pięć następujących 

prezentów: lalkę, piłkę, książkę, układankę, misia. każde z dzieci 

dostało od babci jeden z tych prezentów. Wiemy że: 

 

1. Najstarsze dziecko dostało książkę, a najmłodsze misia. 

2. Cesia jest starsza od Bartka i młodsza od Eli, i nie dostała układanki. 

3. Adaś ma czworo starszego rodzeństwa. 

4. Bartek dostał piłkę. 

5. Darek nie jest najstarszy. 

Co dostał Darek? 

 

Rozwiązanie: 

 

Bartek dostał piłkę. 

Adaś ma czworo starszego rodzeństwa, więc jest najmłodszy, czyli 

dostał misia. 

Darek nie dostał książki, bo nie jest najstarszy.   

Cesia nie jest najstarsza, bo jest młodsza od Eli, więc też  nie dostała 

książki.  

Dla Darka i Cesi zostały lalka i układanka.  

W punkcie 2 jest napisane, że Cesia nie dostała układanki czyli Cesia 

dostała lalkę, a Darek układankę. 

 

Odpowiedź: Darek dostał układankę. 

 

*Źródło: Konkurs „Kangur” 2012 r., kategoria Maluch, zadanie 22. 

 

Milena Jaźwińska, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Anna Tkaczyk 

 

 

 



20 
 

Zadanie* 

 

Tata z Kubą poszli biegać na stadion. Jedno okrążenie stadionu ma  

200 m. Przebiegnięcie jednego okrążenia zajmuje tacie 50 sekund,  

a Kubie 1 minutę. Kto pierwszy przebiegnie 1 kilometr, jeśli Kuba 

wystartuje minutę wcześniej od taty? 

 

Rozwiązanie: 

 

Czas biegu Kuby: 5 • 1 min = 5 min 

Czas biegu taty: 5 • 50s + 1 min = 250 s + 60 s = 310 s = 5 min 10 s 

 

Odpowiedź: Kuba będzie pierwszy, wyprzedzając tatę o 10 sekund. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Jan Jagiełło, klasa IV c 
Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 

 

 

Aleksandra Zieniewicz, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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Zadanie* 
 
Rodzina Majewskich mieszka w domu nad morzem. Liczy 7 członków 

rodziny i 1 psa.  

Babcia ma 64 lata. 

1. Dziadek jest o cztery lata starszy od babci. 

2. Tata jest 2 razy młodszy od dziadka. 

3. Babcia jest 2 razy starsza od mamy. 

W rodzinie jest trójka dzieci. 

4. Kacper starszy brat jest 8 razy młodszy od babci. 

5. Maks młodszy brat jest 2 razy młodszy od Kacpra. 

6. Siostra Jula jest o rok starsza od Maksa. 

7. Pies urodził się 2 lata po urodzeniu Kacpra i dołączył do rodziny jako 

szczeniak. 

Ile lat (łącznie z psem mają) wszyscy w rodzinie? 

Rozwiązanie: 

 

1. 64 + 4 = 68 

2. 68 : 2 = 34 

3. 64 : 2 = 32 

4. 64 : 8 = 8 

5. 8 : 2 = 4 

6. 4 + 1 = 5 

7. 8 – 2 = 6 

8. 68 + 32 + 64 + 34 + 4 + 6 + 5 + 8 = 100 + 98 + 10 + 13 = 198 + 23 = 

= 221 

Odpowiedź: Wszyscy razem mają 221 lat. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
Mateusz Grzeszuk, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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Zadanie* 

 

Siostry Ania, Basia, Cela, Daria, Ela, Fela jedzą jabłka, bo chcą być 

zdrowe. Wiemy, ze Cela zjadła 5 jabłek, czyli o 2 więcej od Darii. Daria 

z kolei zjadła o 1 jabłko mniej od Eli. Ania zjadła o 3 jabłka więcej od 

Basi, a Fela o 2 jabłka więcej od Ani. Która z sióstr zjadła najwięcej 

jabłek, jeżeli wiemy, że każda z nich zjadła przynajmniej jedno jabłko? 

 

Rozwiązanie: 

 

Zapiszmy wynikające z zadania wielkości bezwzględne. 

Cela: 5 jabłek 

Daria: 3 jabłka (o 2 mniej od Celi) 

Ela: 4 jabłka (o 1 więcej od Darii) 

 

Informacje na temat pozostałych sióstr podano tylko w sposób 

względny: 

Ania: tyle co Basia + 3 jabłka 

Fela: tyle co Ania + 2 jabłka czyli tyle co Basia + 5 jabłek 

 

Odpowiedź: Wiedząc, że Basia zjadła co najmniej 1 jabłko, możemy 

stwierdzić, że Ania zjadła co najmniej 4 jabłka, a Fela - co najmniej  

6 jabłek. Tym samym, mimo że nie znamy wszystkich wielkości 

bezwzględnych, możemy stwierdzić, że Fela zjadła najwięcej jabłek. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

 

Hanna Dziedzic, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 
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Zadanie* 

 

Za 5 lat córka będzie 4 razy młodsza od mamy, a za 10 lat mama 

będzie 3 razy starsza od córki. Ile lat ma teraz każda z nich? 

 

Rozwiązanie: 

 

x – wiek córki obecnie 

x + 5 – wiek córki za 5 lat 

4 (x + 5) – wiek mamy za 5 lat 

x + 10 – wiek córki za 10 lat 

3 (x + 10) – wiek mamy za 10 lat 

 

Zatem: 

3 (x + 10) = 4 (x + 5) + 5 

3 x + 30 = 4 x + 20 + 5 

30 – 25 = 4 x – 3 x 

5 = x 

4 (x + 5) - 5 = 4 (5 + 5) – 5 = 4 • 10 – 5 = 40 – 5 = 35 – wiek mamy 

obecnie 

 

Odpowiedź: Obecnie mama ma 35 lat, a córka 5 lat. 

 

*Źródło: „Kształcenie uczniów uzdolnionych matematycznie” Irena Kuty  

i Tadeusz Wrotny, Ciechanów 1988. 

 

Antoni Kucisz, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Zadanie* 

 

Ania rozwiązała test matematyczny, który miał 10 zadań. Każde zadanie 

rozwiązywała średnio 36 sekund. Rozpoczęła test o godzinie 8:10.  

O której skończyła? 

 

Rozwiązanie: 

 

10 • 36 sekund = 360 sekund 

360 sekund = 6 minut 

8:10   + 6 min     8:16 

 

Odpowiedź: Ania skończyła rozwiązywać test matematyczny o godzinie 

8:16. 

 

*Źródło: Jadwiga Kozieł „Matematyka na szóstkę. Zbiór zadań dla klasy 

III.” Wydawnictwo OLIMP. 

 

Franciszek Langda, klasa II d 

Opiekun – p. mgr Katarzyna Kowalska 

 
 
 

FRIENDSHIP 
 

 For me friendship is when you have a good friend and he/she 

always helps you in hard situations, plays with you, he/she doesn’t 

make you angry and you can also count on him/her.  

 My best friend is Adam because I can always count on him, he 

always helps me, he doesn’t disturb me and he doesn’t make silly 

pranks on me. He’s not like the others, he’s smart and cool. I like  

spending my free time with him, and going on camps with him. 

    
Taulant Wójcikiewicz, klasa VI e 

Opiekun – p. mgr Eliza Łyżwińska 
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Zadanie * 

 

30 uczniów III klasy zorganizowało akcję pomocy dla swojego kolegi, 

który uległ wypadkowi. 
1

3
 uczniów z klasy przekazała po 30 zł, 50% 

uczniów z klasy ofiarowało po 40 zł, natomiast pozostała część klasy 

wsparła akcję po 50 zł. Jaką kwotę uzbierali uczniowie na rehabilitację 

kolegi? 

 

Rozwiązanie: 

 
1

3
 z 30 to 10 

50% z 30 to 15 

30 – 10 – 15 = 5 

 

10 • 30 zł + 15 • 40 zł + 5 • 50 zł = 1150 zł 

 

Odpowiedź: Uczniowie na rehabilitację kolegi uzbierali 1150 zł. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Karol Rębilas, klasa III f 

Opiekun – p. mgr Aldona Ćwiek 

 
Maja Filipiak, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

 

Sześcioletni Jacek ma trzech młodszych braci i każdy z nich jest  

w innym wieku. Wiemy, że wszyscy czterej dziś obchodzą urodziny  

i najmłodszy z czwórki braci ma 3 lata. Ile łącznie lat mają czterej 

bracia? 

 

Rozwiązanie: 

 

W pierwszej kolejności ustalamy wiek braci: 

Jacek – 6 lat 

Drugi brat - ? 

Trzeci brat - ? 

Czwarty brat – 3 lata. 

Ponieważ każdy brat jest w innym wieku, to bracia drugi i trzeci muszą  

mieć 5 i 4 lata. 

Teraz liczę, ile łącznie bracia mają lat: 

6 + 5 + 4 + 3 = 11 + 7 = 18 lat 

 

Odpowiedź: Czterej bracia mają łącznie 18 lat. 

 

*Źródło: jersz.pl, konkurs „Alfik matematyczny” 2012 r. 

 

Bartosz Kozłowski, klasa III f 

Opiekun – p. mgr Aldona Ćwiek 

 

Śnieżne duchy 

 Za siedmioma wioskami i za ośmioma domkami było sobie 

bardzo zielone miasteczko. Wszyscy lubili tam przyjeżdżać na wakacje 

i na ferie zimowe, ponieważ panowała tam miła atmosfera. Mieszkańcy 

byli tam bardzo życzliwi, a miasteczko słynęło z pięknej zieleni. Każdy 

mieszkaniec miał swój woreczek z magicznym proszkiem, dzięki 

któremu kwiaty i rośliny zasadzone w przydomowym ogródku nie więdły. 

Dzięki zieleni w miasteczku było bardzo zdrowe powietrze. 

 Pewnego razu jeden bogaty pan wpadł na pomysł, aby 
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wybudować hotel na miejscu ślicznego parku w tym miasteczku. Wiele 

osób się na to nie zgadzało. Zrobiono głosowanie i połowa 

mieszkańców zagłosowała na hotel, a druga połowa na park. 

 Mieszkańcy zaczęli się kłócić. W miasteczku było bardzo 

nieprzyjemnie. Panował tam chłód i padał śnieg w środku lata. Ludzie 

jednak byli zbyt przejęci kłótniami, aby zauważyć różnice temperatury.  

 Trwało to miesiąc, może dwa, aż pewnego dnia zauważono 

dziwne duchy latające nad miastem. Nazwano je śnieżnymi duchami. 

Od czasu do czasu pohukiwały groźnie i sypały śniegiem. Ludzie, 

kłócąc się bezustannie, zapomnieli o pracy i o innych swoich 

obowiązkach. Tak się spierali, że nawet piekarz nie chciał sprzedać 

bochenka chleba listonoszowi, a listonosz zanieść listu piekarzowi. 

Tylko dzieci się nie kłóciły, bo jak wiadomo, i tak nikt by ich nie 

posłuchał.  

 Pewnego dnia doszło do spotkania chłopca i dziewczynki. 

Zaczęli rozmowę:  

- Nie wiem dlaczego oni tak się kłócą! – powiedziała Marysia, bo 

dziewczynka właśnie tak miała na imię. 

- Ja też nie - odparł Marek, bo właśnie tak miał na imię chłopiec.  

- Pośpiewajmy zimowe pieśni - zaproponowała Marysia.  

Dzieci zaczęły śpiewać. Wtedy śnieg zaczął się topić i zrobiło się 

wesoło! Dorośli przestali się kłócić, jakby przebudzeni ze snu, i zaczęli 

się cieszyć z ciepła i przyrody, która również budziła się do życia. 

Śnieżne duchy poleciały do krainy swojej pani – Królowej Zimy i nigdy 

już ich nie odnaleziono.  

 Mieszkańcy wówczas się pogodzili i zdecydowali wspólnie, że 

park pozostanie w miasteczku. Do takiego miejsca, gdzie jest ponuro  

i wszyscy się kłócą, nikt by przecież nie chciał przyjechać, więc hotel 

byłby niepotrzebny. 

 

Nina Skrodzka, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Danuta Bartkiewicz 
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Iga Janczewska, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 

 
 

My best friend 

 Friends are very important people in our life. I’ve got one best 

friend and her name is Gosia. We are in the same age and class. When 

we met for the first time in 1
st
 grade, we didn’t know that we will be the 

best friends, but 3 years later we started our friendship. 

 Gosia is taller than me. She has got blonde hair and blue eyes. 

She is very slim. My best friend is so nice. She always worries about 

what she said. Gosia isn’t a sad person but cheerful and friendly. I think 

that she is more often happy than sad. Gosia is a very active girl, too. 

She plays tennis every Saturday, and she is good at it. 

 At first glance we are very different but if someone gets to know 

us better, he or she will see that we are very similar. In my opinion, we 

will be the best friends forever. 

Michalina Krawczyk,  klasa VI e 

Opiekun – p. mgr Eliza Łyżwińska 
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Najważniejsze to mówić prawdę... 
  
 Ten dzień w szkole zaczął się dla Kacpra bardzo dobrze. Rano 

Pani pochwaliła go, że dobrze dyżuruje. Właśnie  rozpoczynały się 

lekcje. Pani weszła do klasy z figurką Kariatyd w ręku. Wszystkie dzieci 

oniemiały. Potem wszyscy opowiadali, gdzie byli na wakacjach  

i pokazywali sobie różne pamiątki. Figurka pani stała na biurku. Na 

przerwie dzieci wyszły z klasy. Tylko Kacper został, bo podlewał kwiaty. 

Gdy podszedł do parapetu przy biurku pani, aby podlać pelargonie, 

niechcący potknął się i przewrócił. Upadając, złapał się biurka, a wtedy 

figurka pani spadła i potłukła się. Chłopiec prędko wybiegł na korytarz. 

Nieco później wszedł Maciek i wtedy zadzwonił dzwonek. Wszystkie 

dzieci i nauczycielka weszły do klasy i zobaczyły zbitą pamiątkę. Pani 

była bardzo smutna. Maciek mówił, że to nie on zniszczył figurkę, ale 

nikt mu nie wierzył. Dostał uwagę w dzienniczku za kłamstwo,  

a następnego dnia mieli przyjść do szkoły jego rodzice. Kacprowi było 

bardzo przykro. Postanowił, że jutro do wszystkiego się przyzna. 

 Nazajutrz rano mama Maćka była już w klasie i rozmawiała  

z panią. Wtedy podszedł Kacper i przyznał się, że to on zbił figurkę. 

Opowiedział o tym, jak chciał podlać kwiaty i jak się potknął. Przeprosił 

panią, a ona cofnęła uwagę Maćka. Potem pochwaliła Kacpra za to, że 

potrafił się przyznać. 

 To była dla wszystkich ważna nauka na temat tego, co jest  

w życiu ważne i że zawsze warto zachować się jak trzeba. 

 

Aleksandra Zieniewicz, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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Zadanie* 

 

Mama opowiedziała  Natalii taką historię:  

Mój dziadek miał pewną liczbę czarnych pereł. Podzielił je równo 

pomiędzy swoich 3 synów. Tak się złożyło, że każdy z nich miał czworo 

dzieci. Mój ojciec podzielił sprawiedliwie swoje perły pomiędzy moje trzy 

siostry i mnie. Jaką część pereł swojego dziadka otrzymała mama 

Natalii?  

 

Rozwiązanie: 

      

Odpowiedź: Mama Natalii otrzymała 
1

12
 pereł swojego dziadka. 

  

*Źródło: „Matematyka z plusem klasa 5”, Super zagadka, Wydawnictwo 
GWO. 
 

Bartosz Rodakowski, klasa V b 
Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Adam Stankowski, klasa VI c 
Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 
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Zadanie* 

 
Podczas wspólnego spotkania po wielu latach czterech przyjaciół 

wspominało swoje dzieciństwo, które spędzili głównie na zabawie i na 

wspólnych przygodach. Najstarszy z przyjaciół to Andrzej, który ma 

obecnie 36 lat. Kolejny z nich -  Marek ma tyle lat ile wynosi iloraz sumy 

wieku Czarka i Stasia podzielony przez 2. Natomiast Czarek, ma cztery 

razy więcej lat niż różnica w latach pomiędzy Staśkiem i Andrzejem. 

Stasiek, młodszy jest od Andrzeja o 6 lat. 

 

Wykonaj działania i odpowiedz na następujące pytania: 

1. Ile lat  ma każdy z przyjaciół? 

2. Ile lat mają razem? 

3. Jaka jest różnica wieku pomiędzy najstarszym i najmłodszym z nich? 

 

Rozwiązanie: 

 

36 –  6 = 30 
36 – 30 = 6 
6 • 4  = 24 
30 + 24 = 54 
54 : 2 = 27 
36 + 30 + 24 + 27 = 117 
36 – 24 = 12 

 

Odpowiedź: Andrzej ma 36 lat, Marek 27 lat, Staś 30 lat, a najmłodszy  
z nich – Czarek 24 lat. Wszyscy przyjaciele razem mają 117 lat. 
Różnica wieku pomiędzy najstarszym i najmłodszym z nich wynosi 12 
lat. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 
 

Jakub Daniszenko, klasa III b 
Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 

 



33 
 

Zadanie* 

 

Marek poszedł do sklepu, żeby kupić cukierki na urodziny. Wybrał  

12 pomarańczowych, 11 cytrynowych i 5 truskawkowych. Oblicz, ile 

musiał zapłacić za cukierki wiedząc, że truskawkowy cukierek kosztował 

20 gr, cytrynowy 10 gr, a pomarańczowy 30 gr. 

 

Rozwiązanie: 

 

1. Ile kosztowały pomarańczowe cukierki? 

12 • 30 gr = 360 gr = 3 zł 60 gr 

 

2. Ile kosztowały cytrynowe cukierki? 

11 • 10 gr = 110 gr = 1 zł 10 gr 

 

3. Ile kosztowały truskawkowe cukierki? 

5 • 20 gr = 100 gr = 1 zł 

 

4. Ile kosztowały wszystkie cukierki? 

3 zł 60 gr + 1 zł 10 gr + 1 zł = 5 zł 70 gr. 

 

Odpowiedź: Marek zapłacił za cukierki 5 zł 70 gr.  

 

*Źródło: Zadnie ułożone przez ucznia. 

 

Franciszek Jagiełło, klasa II b 

Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 
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Kajetan Mędyk, klasa II f 
Opiekun – p. mgr Anna Kuklik – Petrykowska 
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Zadanie* 

 

Borys był chory od 1 stycznia do ostatniego lutego 2015 roku. W czasie 

choroby przyjmował syrop rano i wieczorem po 15 ml. Ile łącznie litrów 

syropu wypił w czasie choroby? 

 

Rozwiązanie: 

 

28 + 31 = 59 – tyle dni chorował Borys 

15 ml + 15 ml = 30 ml – dzienna dawka syropu 

59 • 30 ml = 1770 ml – łączna ilość przyjętego syropu 

1770 ml = 1, 77 l 

 

Odpowiedź: Łącznie wypił 1,77 l syropu.  

*Źródło:  Zadanie ułożone przez ucznia. 

Kajetan Buczyło, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weronika Jaguś, klasa IV d 
Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

 

W pewnym mieście w sezonie jesienno-zimowym choruje bardzo dużo 

osób. W kolejkach do lekarza spotkać można większość mieszkańców. 

Część kaszle, część kicha, a część chce się po prostu zaszczepić. 

Przeciwko grypie, oczywiście. W pewną sobotę w jedynej przychodni  

w mieście do okienka A stało w kolejce 15 osób, do okienka B stało 19 

osób, a do okienka C 26 osób. Połowa wszystkich oczekujących to były 

dzieci, z których 1/3 stanowili chłopcy. 2/5 grupy dorosłych natomiast 

stanowiły kobiety. 

 

a) Ile było wszystkich osób w kolejce? 

b) Ile było dzieci, a ile dorosłych? 

c) Ile dziewczynek czekało w kolejce do lekarza?  

d) Ilu mężczyzn było tego dnia w kolejce? 

 

Rozwiązanie: 

 

a) 15 + 19 + 26 = 60 

Odpowiedź: W kolejce stało 60 osób.  

 

b) 60 : 2 = 30 

Odpowiedź: Było 30 dzieci i 30 dorosłych. 

 

c)  
1

3
  • 30 = 30 : 3 = 10  

 30 - 10 = 20  

Odpowiedź: W kolejce czekało 20 dziewczynek.  

 

d) 
2

5
 • 30 = 60 : 5 = 12 

 30 – 12 = 18 

 

Odpowiedź: Tego dnia w kolejce było18 mężczyzn.  

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Jakub Kolimaga, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 
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Friendship 

My Best Friend 

 My best friend’s name is Kuba. He is 9 years old. He has got  

a younger brother. Kuba goes to the same class 3B as me. Kuba is tall. 

He has got brown hair and brown eyes. 

 He is nice, happy, helpful and clever. He likes playing football 

and swimming. We go on summer and winter holidays together.  

We play football together at Varsovia Club and we learn English. Kuba 

collects football cards and we exchange them at school. I like Kuba very 

much. 

 

KUBA’S INTERESTS: 

 

football                                  reading books                        music 

 

 

 

             board games                                          swimming 

 

Mateusz Grzeszuk, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik - Petrykowska 
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SALTO MORTALE* 

 

Lubię grudzień. Miesiąc ten przywodzi mi na myśl zdarzenia 

sprzed lat, które zaważyły na całym moim życiu…. 

Początek grudnia 1888 r. był wyjątkowo mroźny. Mimo to rześki, 

słoneczny ranek dodawał otuchy mieszkańcom Krakowa. Mnie też 

zrobiło się jakoś lżej na sercu, choć nie miałem powodów do radości. 

Byłem wtedy wychudzonym trzynastolatkiem ubranym w połataną 

kapotę, która ledwo co chroniła mnie przed deszczem, śniegiem  

i zimnem. Na nogach miałem podarte spodnie i dziurawe buty. Moi 

rodzice umarli młodo. Tymczasem mijały właśnie dwa tygodnie, odkąd 

po śmierci babci, jedynej bliskiej mi osoby, porzuciłem rodzinną wioskę 

 i przyjechałem do miasta w poszukiwaniu zarobku. 

Przez dłuższy czas nie udawało mi się znaleźć żadnej pracy, 

dlatego strugałem rozmaite drewniane figurki i sprzedawałem je na 

rynku. Szło mi nieźle, dzięki czemu każdego dnia mogłem kupić sobie 

bochenek chleba. Mieszkałem kątem u dobrych ludzi, którzy pochodzili 

z mojej wioski. 

Tego dnia sprzedałem więcej figurek niż zwykle. Zdawało mi się 

nawet, że może mój los wreszcie się odmieni. Tak się też stało. Gdy 

wieczorem wracałem do domu, nagle zza rogu wyłoniło się dwoje ludzi. 

Byli zamaskowani i ubrani na czarno. Napadli mnie i pobili. Zabrali mi 

wszystko, co miałem. Straciłem przytomność. Ocknąłem się, gdy ktoś 

szarpnął mnie za ramię. Zobaczyłem mężczyznę w szarym, grubym 

habicie. Przedstawił mi się. 

- Jestem brat Albert, a ty? - zapytał. 

- Jestem Janek Lis - odpowiedziałem mu bez najmniejszych obaw. 

 Tak trafiłem do „Przytuliska”, czyli schroniska dla bezdomnych 

przy ul. Piekarskiej w Krakowie. Następnego dnia byłem cały obolały. 

Mimo to wędrowałem sobie po „Przytulisku”, przyglądając się ludziom  

i pracującym tam zakonnikom. W pewnym momencie spotkałem 

zakonnika, który wybawił mnie z opresji. Powiedziałem do niego: 

- Dziękuję… 

- Ależ za co? - spytał się zakonnik. 

- No, wybawił mnie brat z opresji! 
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 Mężczyzna spojrzał na mnie z uśmiechem i poszedł dalej  

w głąb korytarza. Wtedy ujrzałem wiszący na ścianie duży arkusz 

papieru wzmocniony drewnianą ramką. Przypominał obraz.  

Z zainteresowaniem przeczytałem widniejący na nim napis: 

„Choć grosz, ale trzeba dać. 

Zawsze i wszędzie, 

Inaczej nie jesteśmy dziećmi 

Św. Franciszka i egoizm 

Nas oszukuje” 

Brat Albert 

 Postanowiłem się dowiedzieć czegoś więcej o bracie Albercie. 

Bardzo mi na tym zależało. Przez przypadek zacząłem rozmowę  

ze starszym mężczyzną leżącym na łóżku w jednej z sal. Miał jasne, 

wesołe spojrzenie. Uśmiechnąłem się do niego, a on zapytał: 

- Jak masz na imię? 

- Jestem Janek Lis. 

- Jestem Grzegorz – przedstawił się .- Miło cię poznać. Chodź, usiądź 

obok mnie. 

 Już po chwili pan Grzegorz zaczął mi opowiadać o swoim życiu. 

- Wiesz…, 25 lat temu walczyłem w powstaniu styczniowym. Znalazłem 

się na ulicy, gdy po 10 latach katorgi, schorowany i niezdolny do pracy 

wróciłem do kraju. Zaborcy zabrali mi cały majątek. Moi rodzice zmarli. 

Nie miałem gdzie się podziać. 

- I znalazł się pan tutaj? – zapytałem. 

- Właśnie tak. Powiem ci, że znalazł mnie brat Albert. Nie wiem, czy 

wiesz, ale był on kiedyś malarzem. Walczył tak samo jak ja. W czasie 

jednej z potyczek z zaborcami stracił nogę. Z czasem postanowił zająć 

się biedakami i stworzył nasze „Przytulisko”. 

 Tak sobie pomyślałem, że może dałbym panu Grzegorzowi jakiś 

prezent. Na pewno się staruszek ucieszy! Nie wahając się, podałem mu 

drewnianego aniołka z wesołą minką i powiedziałem: 

- To dla pana, sam tę figurkę wystrugałem z polana drewna, które 

wyniosłem po kryjomu z kuchni. Uśmiechnął się do mnie. Wtedy 

zauważyłem, że z korytarza, przez uchylone drzwi patrzy na nas brat 

Albert. W pewnej chwili powiedział grzecznie: 

- Dzień dobry panom, ja do Janka. Czy mógłbym go prosić? 

- Tak, oczywiście - odpowiedział pan Grzegorz. 



40 
 

 Brat Albert dał mi znak, abym poszedł za nim. Gdy szliśmy 

długim korytarzem, zapytałem: 

- A gdzie my w ogóle idziemy?  

- Do mojego pokoju - odpowiedział. 

 Gdy byliśmy już na miejscu, brat Albert poprosił mnie, abym 

usiadł. 

- Przypominasz mi mnie samego, gdy byłem mały - zaczął brat Albert. 

- Zobacz, tutaj na fotografii. Rzeczywiście, w twarzy chłopca ujrzałem 

niemalże swoje odbicie. 

- Miałem dwóch braci i siostrę – kontynuował brat Albert. - Tutaj 

jesteśmy całą rodziną w parku. Ach… jakie to były czasy…. 

- Opowie mi brat o malarstwie?- poprosiłem znienacka.  

- Dobrze - uśmiechnął się brat Albert.- Po powstaniu styczniowym 

wyemigrowałem do Paryża, ponieważ bałem się, że mnie aresztują. 

Otrzymałem tylko skromny zasiłek od Komitetu Francusko - Polskiego. 

Znaczną część pieniędzy przeznaczyłem na protezę nogi, bardzo 

nowoczesną jak na tamte czasy. Zacząłem tam studia malarskie.  

W 1865 r. wróciłem do Warszawy. Zapisałem się do Akademii Sztuk 

Pięknych . Następnie udałem się do Krakowa, gdzie zaprzyjaźniłem się 

z rodziną Lucjana Siemieńskiego. Dzięki jego pomocy otrzymałem 

stypendium na roczne kształcenie w Królewskiej Akademii Sztuk 

Pięknych w Monachium.  Mimo wielkiego wysiłku wkładanego  

w malarstwo, nie byłem zadowolony ze swoich prac. Zniszczyłem przez 

to wiele obrazów. Ale też powstały wówczas takie płótna jak „ Idylla”, 

„Paolo” i „Francesca” czy „Bajka o synu dobrym”. W końcu 

namalowałem mój najbardziej znany, a zarazem ostatni obraz „Ecce 

Homo”. W 1884 r. wróciłem do Krakowa i poświęciłem się służbie 

opuszczonym i bezdomnym osobom. A teraz jestem tutaj. A tak  

w ogóle, Janku, chciałem, byśmy porozmawiali, ponieważ zaciekawiła 

mnie figurka, którą wystrugałeś. Masz talent i pomyślałem, że może 

mógłbyś zostać artystą. Co o tym myślisz?  

- Jestem gotów na wszystko! - zawołałem i przytuliłem mocno brata 

Alberta. 

 Kilka lat później dzięki pomocy Brata Alberta zdałem egzaminy 

do liceum plastycznego, a następnie skończyłem Akademię Sztuk 

Pięknych. 
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  Dzisiaj uczę studentów rzeźby. Praca ta dostarcza mi wiele 

radości i satysfakcji. Dziękuję Bogu, że dane mi było poznać brata 

Alberta.  

 W minionym roku w Boże Narodzenie Pan powołał Go  

do siebie. Wiem jednak, że brat Albert na zawsze pozostanie w dobrych 

uczynkach, które trwają w sercach ludzi..... 

 

*Praca nagrodzona III miejscem w XIII Ogólnopolskim Konkursie 

Literackim „Wkład Polaków w dziedzictwo europejskie” 

 

Inga Szacka, klasa V b 
Opiekun – p. mgr Elżbieta Milej 

 

 
Inga Baj, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Michał Śmiech, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik - Petrykowska 
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Zadanie* 

 

Babcia Alina upiekła dla swoich wszystkich wnucząt babeczki  

z wisienką. Jeżeli rozdałaby każdemu z nich po 5, to zostałyby dwie 

babeczki, a jeśli po 6, to zabrakłoby pięciu babeczek. Ile wnucząt ma 

babcia Alina? 

 

Rozwiązanie: 

 

Liczba wnucząt Rozdaje po 5 i zostają 2 Rozdaje po 6 i brakuje 5 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 ˑ 5 + 2 = 12 

3 ˑ 5 + 2 = 17 

4 ˑ 5 + 2 = 22 

5 ˑ 5 + 2 = 27 

6 ˑ 5 + 2 = 32 

7 ˑ 5 + 2 = 37 

2 ˑ 6 – 5 = 7 

3 ˑ 6 – 5 = 13 

4 ˑ 6 – 5 = 19 

5 ˑ 6 – 5 = 25 

6 ˑ 6 – 5 = 31 

7 ˑ 6 – 5 = 37 

 

Odpowiedź: Babcia Alina ma siedmioro wnucząt. 

 

*Źródło: http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/PJ_201612130752_0.pdf 

Małopolski Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych 

województwa małopolskiego, etap rejonowy, rok szkolny 2016/2017. 

 

 

Jacek Rzeszotarski, klasa IV d 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 

http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/PJ_201612130752_0.pdf
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Wróżka Pogodynka 

   

 Dawno, dawno temu była sobie kraina, w której było zawsze 

ciepło. Nad szczęściem i spokojem tej krainy czuwała dobra wróżka 

Pogodynka. Mieszkały w niej zwierzęta. Nigdy nie brakowało im 

pożywienia i ciepła. Jadły wyłącznie rośliny. Żyły w przyjaźni. Wilk  

i zając, niedźwiedź i ryba, lis i ptak. W końcu wilkowi, niedźwiedziowi  

i lisowi znudziła się dieta roślinna. Postanowili spróbować czegoś 

innego. Wilk zaczął ścigać i polować na zające. Niedźwiedź zaczął łowić 

ryby, a lis zaczął łapać ptaszki i wybierać im jajka z gniazd. Czas 

spokoju i szczęścia skończył się. Wiele zwierząt zaczęło żyć w strachu. 

Nie spodobało się to wróżce Pogodynce. Sprowadziła na krainę 

wieczną zimę. Ziemię pokryła gruba warstwa śniegu, a rzeki i jeziora 

skuł lód. 

Zwierzętom zabrakło pożywienia. Cierpiały z głodu i zimna. W końcu 

wróżka Pogodynka zlitowała się nad nimi. Cofnęła im karę, ale tylko 

częściowo.  

 Od tej pory zima trwała tylko trzy miesiące w roku. Zwierzęta 

mają czas nacieszyć się latem i przygotować dobrze do zimy. 

 

Nikola Zajbt, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Danuta 

Bartkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Filipiak, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława 

Jeziorska 
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Gabriela Wielocha, klas V a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Warszawa, 01.01.2017r. 

 

 

Kochany Mój! 

Piszę ten list, ponieważ mam już dosyć ukrywania swojej 

sympatii względem Ciebie. Jeśli nie chcesz, nie czytaj, jak przeczytasz, 

nie pytaj.  

Kiedy jesteś blisko, czuję się bezpiecznie, bardzo bezpiecznie. 

Serce mi się kraja, gdy widzę Ciebie przygnębionego i samotnego. 

Może i nie biorę tego wszystkiego do końca na poważnie, może  

i głupstwa gadam, ale jak mam się zachowywać skoro mam dopiero 

naście lat? Jedno jest pewne podobasz mi się bardzo. Może to miłość? 

Nie wiem… Nie wymagam fortuny, pałacu ani innych dobrodziejstw. 

Chcę tylko Twojej troski, uwagi i zrozumienia. Pragnę być bliżej Ciebie, 

śmiać się i płakać. Chodzić do kina i na lody do kawiarni, do teatru  

i na koncerty. To między innymi dzięki Tobie mam w sobie tyle 

pozytywnych uczuć. Dla Ciebie chcę się stać jeszcze lepszym 

człowiekiem. O Tobie marzę, przez Ciebie rozpaczam. Gdy 

uświadomiłam sobie, że jesteś dla mnie naprawdę ważny, poczułam 

ogromną radość i ulgę. Teraz już wiem, że to nie taka tam sympatia 

nastolatki do nastolatka. Wierzę, że kiedyś i Ty zaczniesz mnie lubić 

bardziej. Tak samo jak ja Ciebie. Uwierz, spełniłoby się wtedy moje 

najskrytsze marzenie.     

Tylko Ciebie kocham i w Twoją miłość wierzę. Do szczęścia 

brakuje mi naprawdę tak niewiele. O Tobie sny, mój świat to Ty. Jesteś 

moim oczkiem w głowie. Jak sobie przypomnisz, że istnieję, podejdź. 

Będę czekać. 

                                                                                   Kochająca osoba 

Oliwia Rudomina, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Joanna Strzałkowska 
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Zadanie* 

 

Ankieta przeprowadzona wśród pewnej ilości osób pokazała, że dla 

połowy z nich najważniejszą wartością jest dobro, 25% uważa, że to 

rodzina, dla siódmej części najbardziej liczą się przyjaciele, a 3 osoby 

za najważniejszą wartość uznały pieniądze. Pośród ilu osób 

przeprowadzona była ankieta?  

 

Dane: 

 

x – liczba ankietowanych 

0,5 • x – wartość dobra 

25% • x – rodzina 
1

7
  • x – przyjaciele 

3 – pieniądze 

 

Rozwiązanie: 

 

0,5 = 
1

2
 

25% = 
1

4
 

x = 
1

2
 x + 

1

4
 x + 

1

7
  x + 3 

x = 
14

28
 x + 

7

28
x + 

4

28
x + 3 

25

28
x + 3 = x 

3 = x – 
25

28
x 

3 = 
3

28
x 

3

28
x = 3  / • 

28

3
 

X = 28 

 

Odpowiedź: Ankieta była przeprowadzona pośród 28 osób. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

 

Weronika Lomott, klasa VI a 

Opiekun – p. mgr Tadeusz Płużyczka 
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Przezabawna rodzinka,  

czyli słów kilka o Mamiszonie, Papitadle, Szczupaku i Pszczółce 

 

 Jestem Majeczka. Czasami niektórzy wołają na mnie Pszczółka, 

bo kojarzę się im z  pewnym owadem w paski z dobranocki. Bywam 

wścibska, wesoła i lubię dokuczać mojemu bratu. Ciągle chowam jego 

rzeczy, a on ich szuka. Biega wtedy po domu jak szalony i krzyczy 

„Gdzie jest mój szczęśliwy długopis?” 

 Mówią na niego Szczupak. Niedawno skończył trzynaście lat. 

Mama nazwała go tak, po pierwsze, bo jest chudy, po drugie wysoki. To 

wielki leniuch. Ciągle gonią go do nauki, a on od niej ucieka. Jedyny 

przedmiot, z którym nie ma problemów to matma. Z nią radzi sobie 

świetnie. Ma cyferki w oczach i kalkulator w głowie. W mig policzy każde 

równanie. Jeśli któryś z domowników właśnie coś liczy, a Szczupak jest 

w pobliżu, nie trzeba się martwić o prawidłowe wyniki. Rodzice często 

korzystają z jego umiejętności. Kiedyś tata przyniósł do domu  

na weekend dokumenty z pracy i usiłował odszukać błąd  

w obliczeniach. Siedział biedak pół dnia nad papierami. Musieliśmy 

chodzić na paluszkach i mieliśmy zakaz wchodzenia do jego pokoju. 

Mój braciszek nie wytrzymał. Pochylił się nad tatą i stał tak piętnaście 

minut, a potem jakby od niechcenia powiedział: „Trzecia linijka, druga 

kolumna. Brak ósemki.'' Papitadło zbaraniało. Po dwudziestu minutach 

uradowany tatuś wyszedł z pokoju i powiedział, że zabiera nas do kina. 

 Mamiszon to mól książkowy. Ciągle czyta i czyta, a jak się 

oderwie od literek to zdarza się jej coś uszyć. Najczęściej przerabia 

nasze przymałe ubrania albo szyje stroje na bale przebierańców.  

W ubiegłym roku uszyła mi strój czarnej wdowy na Halloween. Był 

super! Ze starej krwistoczerwonej bluzki wyczarowała wdzianko 

morderczej wdowy. Doszyła do niej część spódnicy, która została 

peleryną. Poszarpane rękawy bluzki wyglądały jakby były we krwi. 

Całość wieńczył uroczy kapelusik z woalką i czerwonym piórkiem. 

 Papitadło to najlepszy inżynier w galaktyce. Niestety ciągle jest 

poza domem. Ma na imię Darek. To ukochany mojej mamy. Nawet gdy 

na niego krzyczy, on się uśmiecha. Zawsze, gdy jest w domu, 

przepytuje nas z angielskiego i objada się specjałami żony. 

 Rok temu nasza rodzina się powiększyła. Piorun to pekińczyk 

miniaturka. Gdy go kupiliśmy, mama cieszyła się, że będzie go nosiła  
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w torebce. Nawet specjalnie taką kupiła. Ostatnio próbowała go do niej 

upchnąć. Bez rezultatu. Ledwo mieszczą się do niej jego tylne łapy. 

 Moja rodzinka jest przezabawna. Często się kłócimy, ale bardzo 

mocno kochamy. Dokuczamy sobie tylko z miłości. Lubimy podróżować 

i razem gotować, a wieczorami gramy w gry albo opowiadamy sobie 

zmyślone historyjki. Najbardziej lubię tę o bakteriach, którą opowiada 

tata. Ale o tym napiszę następnym razem. 

 

Maja Przeździecka, klasa IV d 

Opiekun – p. mgr Dagmara Wilińska 

 

  

  

 

Maria Zieniewicz, klas V c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

 

Pani Ewa kupiła 2 opakowania tabletek po 2,50 zł jeszcze 2 butelki 

wody po 5,50 zł. Kupiła też owoce za 10 zł i warzywa po 8,99 zł. Ile pani 

Ewa zapłaciła za zakupy? Jeśli pani Ewa dała banknot o wartości 50 zł 

to ile dostała reszty? 

 

Rozwiązanie: 

 

Tabletki – 2 • 2,50 zł = 5 zł 

Woda – 2 • 5,50 zł = 11 zł 

Owoce i warzywa –  10 zł + 8,99 zł = 18,99 zł 

Razem: 5 zł + 11 zł + 18,99 zł = 34,99 zł 

Odpowiedź: Pani Ewa zapłaciła 34,99 zł. 

50 zł – 34,99 zł = 15,01 zł 

 

Odpowiedź: Pani Ewa dostała 15,01 zł reszty. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

 

Anna Wszoła, klasa V a 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk  
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Gabriela Kondrat, klasa V c 
Opiekun – p. mgr Mirosława 

Jeziorska 
 

Zadanie* 

 

Opakowanie witamin zawiera 60 tabletek. Mama Oli kupiła w aptece 

dwa opakowania. Na ile dni wystarczy tabletek, jeżeli Ola będzie 

zażywała dwa razy dzienne po 1 i 
1

2
 tabletki? 

 

Rozwiązanie: 

 

1 
1

2
  + 1 

1

2
  = 3 

60 : 3 = 20 

20 • 2= 40 

 

Odpowiedź: Tabletek wystarczy na 40 dni. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

 

Zuzanna Lomott, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska - Bąk 
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Having a friend like Margaret 

 
 

 Friendship is a very important value in people’s life. I think those 
who have got a lot of friends are very happy. They aren’t lonely.  

I'm very lucky, because I've got the best friend in the world. Her 
name is Margaret. She is my twelve-year-old cousin. She is slim and 
very tall, much taller than me. My friend has got long, light brown, 
straight hair. She has got brown eyes and big dark blue glasses. 
Margaret usually wears a dark T-shirt and blue jeans. Her favourite 
colours are blue, purple and black. 
 Margaret is clever and fit. She likes music and plays the 
keyboard. She also loves reading books, climbing trees and swimming. 
She can run very fast. My friend absolutely adores animals and she 
wants to have a cat very much. In the evenings she plays computer 
games. 
  We often meet on birthday parties, on Christmas and on our 
family meetings. We always go together on summer or winter holidays. 
We like building huts of straw or grass and playing hare and hounds  
in the forest. In winter, when we are together at home, we play X-box 
and board games or have fun with my cat.  

We sometimes have got interesting adventures. One day we 
visited the stud. There were a lot of different horses. We walked to the 
pasture when two of them started to run towards us very fast. We were 
terrified. Animals surrounded us and we couldn't come back to our car. 
Fortunately, after a while they ran to their farmer. It was exciting but 
dangerous. 
 I like my best friend, because I can rely on her. She's funny, 
friendly and cool. I hope our friendship will last forever. I'm very happy  
to have such a good friend as Margaret. 

 
 

Maria Zieniewicz, klasa V c 
Opiekun – p. mgr Dagmara Wilińska 

 

 

 

 



53 
 

Zadanie*  

 

Przyjaciele Tomek, Adam i Karol budowali z klocków zamek. Tomek 

miał 94 klocki, a Adam o 58 klocków mniej od Tomka. Karol miał o 15 

klocków więcej niż Tomek i Adam razem. Ile wszystkich klocków mieli 

przyjaciele?  

 

Rozwiązanie: 

 

94 – 58 = 36  

 

Adam miał 36 klocków.  

 

94 + 36 =130  

 

Tomek i Adam razem mieli 130 klocków.  

 

130 +15 = 145  

 

Karol miał 145 klocków.  

 

130 + 145 = 275  

 

Odpowiedź: Przyjaciele mieli razem 275 klocków.  

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez opiekuna. 

Kajetan Mędyk, klasa II f 

Opiekun – p. mgr Maryla Dąbrowska 
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,  
 

Anna Piotrowska klasa III b 
Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 

Zadanie*  

 

Przeprowadź ankietę: 

Ilu masz znajomych, których uważasz za prawdziwych przyjaciół? 

 

a) 0, mam tylko kolegów;  

b)  1;  

c)  2;  

d)  3 lub więcej. 

 

 

Rodzaj odpowiedzi Liczba odpowiedzi 

0 10 

1 20 

2 35 

3 lub więcej 15 
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        liczba osób, 
które tak              

 
odpowiedziały 

             

   50              

                  

   40              

                  

   30               

                   

   20               

                    

   10                 

                      

                               

     a)        b)  c)  d)  Odpowiedź   
 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

Karolina Pieńkos, klasa VI c 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 
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Bohater literacki, który w wyjątkowy sposób kierował się w swoim 
życiu wartościami 

 
  

 Bohater literacki, który w wyjątkowy sposób kierował się  

w swoim życiu wartościami, to według mnie Harry Potter z książki  

J. K. Rowling. 

 Harry miał bardzo trudne, ale i niezwykłe dzieciństwo. Jego 

rodzice zginęli, a opiekowali się nim jego ciocia Petunia i wujek Vernon 

Dursleyowie. Mieli też syna, który nienawidził Harry'ego. 

Wszystko zmieniło się w jego jedenaste urodziny. To wtedy Harry 

dowiedział się o świecie czarodziejów, do którego niewątpliwie należał.  

Gdy znalazł się w Szkole Magii i Czarodziejstwa – Hogwarcie, spotkały 

go tam niesamowite przygody. 

 Bohater miał dwoje najlepszych przyjaciół – Rona Weasleya  

i Hermionę Granger, za których oddałby nawet życie. Przyjaźń miała dla 

niego wielkie znaczenie. Wiedział, że bez nich byłby samotny, dlatego 

tak o nią dbał. Bez nich nie ocaliłby swojego świata przed złem. 

Udowodnił, że bez ludzi bliskich sercu, ciężko byłoby mu coś osiągnąć. 

Przykładem tego była przygoda w pierwszej części serii. Gdy Harry, 

wraz z przyjaciółmi, poszukiwali kamienia filozoficznego, przechodzili 

przez kilka komnat, w których czekały ich różne próby. W jednym 

pomieszczeniu musieli rozegrać partię gigantycznych szachów 

czarodziejów. Szachy znacząco różniły się od naszych, ich pionki 

„reagowały” na głos i jeśli nadarzała się okazja, żeby zbić czyjś pionek, 

to dana figura rozbijała swojego oponenta. Właśnie wtedy to Ron 

poświęcił się i został zbity przez „przeciwnika”.  W innej komnacie to 

Hermiona rozwiązała zagadkę, bez której Harry nie mógłby pójść dalej. 

 Chłopiec nie miał najbliższej rodziny, której bardzo pragnął. 

Dzięki Weasleyom mógł choć trochę poczuć się tak, jak obok mamy  

i taty. Oni przyjęli go z otwartymi ramionami, a pani Weasley traktowała 

go jak swojego syna. Mógł czuć się u nich jak w domu, którego tak mu 

brakowało. „Ci, którzy nas kochają, tak naprawdę nigdy nas nie 

opuszczą”- mówił Syriusz, ojciec chrzestny Harry'ego, który był mu 

bardzo bliski. 

 Ten niezwykły czarodziej był bardzo odważny. Nigdy się nie 

poddawał i zawsze pokonywał swoje słabości. Pokazał mi, że z każdej, 
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nawet najgorszej sytuacji jest jakieś wyjście, i że nie można się 

poddawać. Harry udowodnił, że zawsze trzeba być silnym, ponieważ nie 

zawsze wszystko układa się tak, jak byśmy chcieli. Odwaga  

i wytrwałość to istotne cechy człowieka, które w dzisiejszych czasach 

również są bardzo ważne. 

 Przygody i osoby opisane w serii Harry'ego Pottera nauczyły 

mnie, że warto stawać w obronie, tego, co dobre, i że trzeba dążyć  

do celu, bez względu na to, co inni mówią. Nie można rezygnować  

z drogi do sukcesu, a nauka i wiedza mogą przezwyciężyć 

najpotężniejszą siłę. Wiem też, że bohater kryje się w każdym z nas i że 

nie powinno się żyć przeszłością, a dla dobra swojej rodziny można 

zrobić wszystko. Uważam, że Harry Potter udowodnił, że w swoim życiu 

warto kierować się wartościami. 

 

Urszula Gawkowska, klasa V a 

Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zofia Socha, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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My Mum 

 

My Mum's name is Jola. She is short 

and rather slim. She has got short 

brown hair and blue eyes. My mum is 

an architect. She likes drawing and 

doing houses and flats designs. Her 

favourite colour is blue. My mum likes 

grapes and pears. If she has free time, 

she reads a book and watches TV. 

When the weather is good , mum likes 

riding a bike and walking to the park. 

My mum can't swim, but she can ski. 

She doesn't like running or playing basketball. Her favourite animals are 

horses, dogs and cats. She doesn't like spiders, mice or stick insects.  

I love my Mum! 

 

 

My Dad 

 

My Dad's name is Marcin. He is tall and 

slim. He has got black hair and brown 

eyes. My dad is an electrician. He likes 

making movies. His favourite colour is 

blue. My dad likes grapes and apples. If he 

has free time, he reads books or rides a 

bike. When the weather is good, dad likes 

riding a bike with us. My dad can't draw, 

but he can ski. He doesn't like laziness. His 

favourite animal is a dog. He doesn't like 

snakes. My dad is a GOPR rescuer, too. 

He saves people in the mountains. I love my Dad ! 
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My sister 

 

My sister's name is Marysia. She is 

medium height and thin. She has got 

blonde hair and brown eyes. She's 

eleven. Her favourite colour is blue. She 

likes pizza, sweets and ice cream. She 

doesn't like cheese. My sister's favourite 

animals are cats, foxes, dogs and 

horses. Marysia likes sports very mutch. 

She loves running, swimming, riding  

a bike, climbing trees and skiing. She can play the violin very well and 

she can't ride a horse. I love my Sister! 

 

Me 

 

I am Ola. I’m nine. I live in Warsaw. 

I'm medium height and slim. I've got 

brown hair and brown eyes. My 

favourite colours are blue and purple.  

I like apples, green grapes and 

bananas. I don’t like brussels sprouts. 

My favourite animals are horses, cats 

and dogs. I like riding a bike, skiing 

and swimming. I love climbing trees. 

When I am at home I draw, read and 

play the piano. I can't ride a horse but 

I want to do so very much. I love to be Me! 

 

 

Aleksandra Zieniewicz, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik – Petrykowska 
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Zadanie*  

 

Pan Tomek wygrał na loterii. Do wygrania było 24 mln złotych, ale 5 

innych osób również trafiło „szóstkę” i wygrało razem z nim. Pan Tomek 

postanowił, że 
3

5
 wygranej przeznaczy na cele charytatywne. Fundacji 

potrzebujących pomocy, które postanowił wspomóc było 19. Dwóm 

spośród nich dał o połowę więcej niż innym, które obdarował po równo.  

Ile złotych pan Tomek przekazał każdej z fundacji? 

 

Rozwiązanie:  

 

Obliczam ile wygrał pan Tomek: 

 

24 mln zł : 6 = 4 mln zł 

 

Obliczam ile pan Tomek przekazał na cele charytatywne: 

 
3

5
 liczby 4 mln zł wynosi 

3

5
 • 4 000 000 zł = 2 400 000 zł 

 

Obliczam po ile złotych otrzymały fundacje: 

 

2 400 000 zł : 20 = 120 000 zł 

120 000 zł : 2 = 60 000 zł 

120 000 zł + 60 000 zł = 180 000 zł 

 

Odpowiedź: Pan Tomek przekazał 17 fundacjom po 120 tys. zł, a dwóm 

dał po 180 tys. zł. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Jan Kochaniak, klasa V b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Zadanie*  

 

Przeprowadź ankietę: 

Najważniejsze zachowania, które świadczą o patriotyzmie. 

W ankiecie udział wzięło 524 uczniów z klas 2 – 6 ze Szkoły 

Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego w Warszawie. 

Każdy mógł zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. 

Wyniki przedstawiono poniżej: 

 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Szymon Kozłowski, klasa VI c 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 
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Zadanie* 

 

Rowerzysta wybrał się na wycieczkę do odległego o 12 km parku  

i z powrotem. W połowie drogi powrotnej popsuł mu się rower. Jak długą 

trasę przejechał do tego momentu? 

 

Rozwiązanie: 

 

12 km + (12 km : 2) = 12 km + 6 km = 18 km 

 

Odpowiedź: Rowerzysta przejechał 18 km. 

 

*Źródło: Jadwiga Kozieł „Matematyka na szóstkę. Zbiór zadań dla klasy 

III.” Wydawnictwo OLIMP 

Franciszek Langda, klasa II d 
Opiekun – p. mgr Katarzyna Kowalska 

 

What does friendship mean to me? 

 

I put high value on friendship in my life. It is when you like 

somebody very much, when a person is closer to you  than other people 

or when you help each other and spend a lot of time together.  

Friendship means sharing and carrying about people I love and 

like. My best friends are Wiktor, Olivier and Kuba. Thanks to them I feel 

good and happy and I’m not lonely. I sometimes let them in on my 

secrets. I care about them and say ‘hello’, ‘bye’, ‘thank you’ or ‘how are 

you?’. I also share sweets and lend my school supplies if the boys need 

them. I’m ready to help them in different situations and every time they 

need me. 

Being a good friend is being a tolerant person. I always accept 

my friends’ decisions  and I spend my time with them. Although, they 

are often late for school and they usually forget to do their homework  

I still really like them. We also talk a lot during lessons, but teachers 

don’t like it. 

Friendship is having fun! Wiktor, Olivier and I are Legia 

Warszawa Football Club fans so we play football and watch Legia 
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Warszawa matches together. In our free time we play computer games 

and fool around together. 

 Those three boys are very important in my life, but my best 

friends ever are my family members. They are people I love the most 

and trust the most. They are always by my side – for better and for 

worse! 

 

Mind Map 

 

 

 
Stanisław Mroczek, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Dagmara Wilińska 
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Zadanie* 

W klasie 6b przeprowadzono ankietę dotyczącą tego co robią uczniowie 

w wolnym czasie. Klasa liczy 27 osób. Przeprowadzono dwie ankiety, 

pierwszą w okresie zimowym i drugą w okresie letnim. Wszystkie osoby 

odpowiedziały. W okresie letnim jedna osoba wybrała trzy rzeczy. 

Można było wybrać maksymalnie trzy rzeczy. 

 
Pytanie 1.  

Ile osób wybrało dwie rzeczy, które robi w wolnym czasie, w okresie 

letnim? Ile to procent (w zaokrągleniu)? 

 

Pytanie 2.  

Ile procent (w zaokrągleniu) osób wybrało więcej niż jedną rzecz? 

 

Pytanie 3.  

Ile procent (w zaokrągleniu) klasy uprawiało sport w okresie zimowym,  

a ile w okresie letnim? 

 

Pytanie 4. 

O ile procent (w zaokrągleniu) więcej uczniów spotyka się z przyjaciółmi 

w okresie letnim, niż w  okresie zimowym? 
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Rozwiązanie: 

 

9 + 4 + 7 + 7 + 5 + 7 + 1 = 40 

40 – 27 = 13 

13 – 3 = 10 – liczba osób, które wybrały dwie rzeczy 

10 • 100 : 27 = 1000 : 27 ≈ 37% 

 

Odpowiedź: Dwie rzeczy wybrało 10 osób. To 37%. 

 

13 – 2 = 11 – liczba osób, które wybrały więcej niż jedną rzecz 

11 • 100 : 27 = 1100 : 27 ≈ 40% 

 

Odpowiedź: 40% osób wybrało więcej niż jedną rzecz. 

 

Okres zimowy – 4 • 100 : 27 = 400 : 27 ≈ 14% 

Okres letni – 9 • 100 : 27 = 900 : 27 ≈ 33% 

 

Odpowiedź: W okresie zimowym sport uprawiało 14% klasy, a w okresie 

letnim sport uprawiało 33% klasy. 

 

Okres letni – 7 • 100 : 27 = 700 : 27 ≈ 25% 

Okres zimowy – 3 • 100 : 27 = 300 : 27 ≈ 11% 

25% – 11% = 14% 

 

Odpowiedź: W okresie letnim spotyka się z przyjaciółmi o 14% uczniów 

więcej niż w okresie zimowym. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Tymoteusz Celmer, klasa VI b 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 
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Zadanie* 

1. W którym roku urodził się Jan III 

Sobieski, jeśli cyfra jedności jego roku 

urodzenia jest dziewięć razy większa 

od cyfry tysięcy, a cyfra setek jest trzy 

razy większa od cyfry dziesiątek  

i o pięć większa od cyfry tysięcy ? 

Rozwiązanie: 1629 

2. W którym roku Jan III Sobieski został królem, jeśli cyfra 
dziesiątek roku jego koronacji jest o jeden większa od cyfry 
setek, o trzy większa od cyfry jedności i siedem razy większa od 
cyfry tysięcy ? 
 

Rozwiązanie: 1674 

3. Jan III Sobieski przeszedł do historii jako zwycięzca w bitwie  
z Turkami pod Wiedniem. W którym roku odbyła się ta bitwa, 
jeśli cyfra setek jej roku  jest sześć razy większa od cyfry 
tysięcy, o dwa mniejsza od cyfry dziesiątek i dwa razy większa 
od cyfry jedności ? 
 

Rozwiązanie: 1683 

4. W którym roku umarł bohater tego zadania, jeśli cyfra setek 
roku jego śmierci jest równa cyfrze jedności i jest sześć razy 
większa od cyfry tysięcy, a cyfra dziesiątek jest o trzy większa 
od cyfry setek? 
 

Rozwiązanie: 1696 

*Źródło: „Zbiór zadań dla klasy 4”, Wydawnictwo WSiP. 

 

Antonia Janiec, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Anna Tkaczyk 
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Moja rodzina 

 

 Moja najbliższa rodzina składa się z czterech osób. Mama ma 

na imię Agnieszka, tata Igor, a mój młodszy brat – Mikołaj. Ja jestem 

Mateusz. 

 Moi rodzice mają odpowiedzialne stanowiska. Swoją pracę 

wykonują z oddaniem. W wolnych chwilach mama lubi czytać książki,  

a tata chodzić na próby i grać na perkusji. Mikuś uwielbia wykonywać 

różne prace plastyczne. Ja interesuję się grami komputerowymi. Mam 

też wspólną pasję z tatusiem. Są to wyścigi samochodowe. Najbardziej 

lubimy spędzać czas na basenie, a latem na działce. W tym roku po raz 

pierwszy wspólnie spędziliśmy ferie zimowe w górach, ucząc się jazdy 

na nartach. Wszyscy byli bardzo zadowoleni i na pewno w przyszłym 

roku będziemy dalej doskonalić swoje umiejętności. 

 Moja rodzina jest wspaniała. Wszyscy bardzo się kochamy, 

ufamy sobie i zawsze możemy na sobie polegać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Szczepański, klasa II c 

Opiekun – p. mgr Renata Piłat 
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Zadanie* 

 

Bracia Gustaw, Hieronim i Izydor chcą być zdrowi i dlatego również 

jedzą jabłka. Gustaw zjadł połowę wszystkich jabłek, które zebrali  

w sadzie, i jeszcze jedno jabłko. Hieronim zjadł połowę tego co zostało  

i jeszcze jedno jabłko. Dla Izydora zostało jedno jabłko. Po ile jabłek 

zjedli Gustaw i Hieronim? Ile jabłek zjedli trzej bracia razem? 

 
Rozwiązanie: 
 
Oznaczmy literą X poszukiwaną liczbę jabłek, które zjedli razem trzej 

bracia. 

Zapiszmy z jej pomocą liczbę jabłek zjedzonych przez Gustawa: 

𝑋

2
 + 1 

 
Oraz przez Hieronima – od ogółu jabłek odejmujemy to, co zjadł 

Gustaw, dzielimy na pół i dodajemy jeszcze jedno jabłko: 

𝑋 − (
𝑋
2

 +  1)

2
+ 1 

 
Dla Izydora zostało 1 jabłko. 

 

Zsumujmy liczby jabłek zapisane w ten sposób i zrównajmy je z ogólna 

liczbą jabłek X. 

(
𝑋

2
 + 1) + ( 

𝑋 − (
𝑋
2

 +  1)

2
+ 1) + 1 = 𝑋 

 
Przekształćmy równanie, by obliczyć X. 

𝑋

2
+ 1 + ( 

𝑋 − 
𝑋
2

 −  1

2
+ 1 ) + 1 = 𝑋 

 

𝑋

2
+ 1 + ( 

𝑋
2

 −  1

2
+ 1 ) + 1 = 𝑋 
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𝑋

2
+ 1 + ( 

𝑋

4
− 

1

2
+ 1 ) + 1 = 𝑋 

 
𝑋

2
+ 1 + (

𝑋

4
+  

1

2
) + 1 = 𝑋 

 
𝑋

2
+

𝑋

4
+ 1 + 1 + 

1

2
= 𝑋 

 
3

4
𝑋 + 2 

1

2
= 𝑋 

 

Wyraz 
3

4
𝑋 przenieśmy na drugą stronę równania zmieniając znak. 

2 
1

2
= 𝑋 − 

3

4
𝑋 

 

2 
1

2
=  

1

4
𝑋 

 
Pomnóżmy obie strony równania razy 4, by uzyskać wartość X. 

 

10 =  𝑋 

 

Odpowiedź: Bracia zjedli razem 10 jabłek, z tego Gustaw 6 jabłek,  

a Hieronim 3 jabłka. 

 
*Źródło: Na podstawie zadania nr 27, z Konkursu „Alfik matematyczny 
dla klasy 4”, 2014 r. 
 
 

 Hanna Dziedzic, klasa IV c 
Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 
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Człowiek, z którego jestem dumna… 

 

Osoba, z której jestem dumna, bo propagował wartości w swoim 

życiu to Jan Paweł II.  

Był on polskim papieżem. Urodził się w Wadowicach położonych 36 km 

od Krakowa. Przez całe swoje życie walczył o wolność, i o to, aby każdy 

człowiek żył w godnych warunkach. Wybór Karola Wojtyły na papieża 

odegrał ważną rolę w walce z komunizmem.  

Podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, w czerwcu 1979 roku, 

przypomniał swoim rodakom, że są wielkim i dumnym narodem  

z tysiącletnią historią, którą powinni przekazywać z pokolenia  

na pokolenie. W czasie dziewięciu dni spotkań z papieżem Polacy 

poczuli się wolni i silni, pełni nadziei na lepsze jutro oraz zdolni do walki 

z komunizmem. 

Jan Paweł II odbył ponad 100 pielgrzymek do różnych krajów. 

Zawsze nawoływał do szanowania praw człowieka, do zaprzestania 

wojen, do godnego życia i solidarności między ludźmi. Mówił, że 

„Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, 

tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra 

prawdziwego lub pozornego”. 

(Audiencja dla wiernych z Białorusi, 1998 r.) 

Wartością, którą tak bardzo doceniał, stała się rodzina. Podkreślał 

jej ogromne znaczenie w życiu człowieka. Uważał, że rodzina powinna 

budować się na „ (…) wzajemnym zaufaniu i na zawierzaniu 

wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować 

proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej 

pierwszorzędne zadanie". 

(Homilia, Wrocław, 1983 r.) 

Ów człowiek miał cudowne podejście do dzieci i młodzieży. 

Papież uwielbiał młodych ludzi,  oni uwielbiali jego. To on rozpoczął cykl 

Światowych Dni Młodzieży. 

„W świetle powierzonego nam przez Chrystusa misyjnego zadania 

widać wyraźnie sens i znaczenie Światowych Dni Młodzieży, 

organizowanych w Kościele. Uczestnicząc w tych spotkaniach, młodzi 

pragną potwierdzić i odnowić ich „tak” powiedziane Chrystusowi i Jego 
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Kościołowi” - mówił papież na Orędziu na VII ŚDM w 1992 roku, 

wyjaśniając sens Światowych Dni Młodzieży. 

Uważam, że Jan Paweł II był wspaniałą osobą, która na pewno 

propagowała wartości w swoim życiu, zmieniając świat na lepsze. Jego 

nauki miały ogromny wpływ na wiele ludzi. Pomimo, że został tak ważną 

osobą na świecie, nigdy nie zapominał skąd pochodził. Zawsze 

interesował się sprawami Polski. W trudnych chwilach, w walce  

z komunizmem, odegrał bardzo ważną rolę w historii naszej ojczyzny. 

Wielu ludziom na całym świecie Polska kojarzy się z Janem Pawłem II. 

Dla mnie jest niepowtarzalną postacią w dziejach ludzkości. 

 

Urszula Gawkowska, klasa V a 

Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk 

 

 

Zadanie* 

Bartek przebiega w ciągu tygodnia 36 km. Od poniedziałku do środy 

przemierz 
2

3
 tej trasy. Ile przebiegł trzeciego dnia jeśli 14,4 km przebiegł 

w ciągu dwóch dni? A ile przebiegł w pozostałe dni?  

Rozwiązanie: 

36 km • 
2

3
 = 24 km 

24 km – 14,4 km = 9,6 km 

Odpowiedź: Trzeciego dnia Bartek przebiegł 9,6 km .  

36 km – 24 km = 12 km 

Odpowiedź: W pozostałe dni Bartek przebiegł w sumie 12 km. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

Anna Wszoła, klasa V a 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk  
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Zadanie* 

Paweł kupił 1 litr zimnej coli. 100 ml tego napoju kosztowało 77 gr. Wypił 

tę colę i się przeziębił. Lekarz przepisał mu leki, które wykupił w aptece. 

Kupił: syrop za 16 zł, dwie paczki tabletek, których łączna cena była  

o ćwiartkę wyższa niż koszt syropu oraz krople do nosa, których cena 

wynosiła o 1 zł 75 gr mniej niż koszt jednej paczki tabletek. Ile 

kosztowały go wszystkie zakupy? 

Rozwiązanie: 

77 gr • 10 = 7 zł 70 gr – koszt 1 l coli 

16 zł : 4 = 4 zł – ćwiartka kosztu syropu 

16 zł + 4 zł = 20 zł – koszt 2 paczek tabletek 

20 zł : 2 = 10 zł – koszt 1 paczki tabletek 

10 zł – 1 zł 75 gr = 8 zł 25 gr – koszt kropli do nosa 

7 zł 70 gr + 16 zł + 20 zł + 8 zł 25 gr = 51 zł 95 gr 

Odpowiedź: Zakupy Pawła kosztowały łącznie  51 zł 95 gr. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Kajetan Buczyło, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 
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Aleksandra Zieniewicz, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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Zadanie* 

Grupa przyjaciół wybrała się na obóz wędrowny. Pierwszego dnia 

przeszli 20 km, drugiego dnia o 7 km więcej niż pierwszego dnia, 

trzeciego dnia mniej o 3 km niż drugiego dnia, czwartego dnia przeszli 

tyle samo kilometrów co pierwszego dnia, a piątego dnia o 10 km więcej 

niż trzeciego dnia. Ile kilometrów przeszli przyjaciele podczas pięciu 

dni? 

Rozwiązanie: 

1 dzień – 20 km 

2 dzień – 20 km + 7 km = 27 km 

3 dzień – 27 km – 3 km = 24 km 

4 dzień – 20 km 

5 dzień – 24 km + 10 km = 34 km 

20 km + 27 km + 24 km + 20 km + 34 km = 125 km 

Odpowiedź: Podczas pięciu dni przyjaciele przeszli 125 km. 

*Źródło: Zadanie wymyślone przez opiekuna. 

Jeremi Rosiński, klasa II c 

Opiekun – p. mgr Renata Piłat 
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Reliability is very important and one of the most unique features. 

 

To be reliable and trustworthy you must fulfill lots of other personality 

traits: 

 

1. A responsible person should be 

able to cheer somebody up and 

help in hard situations. 

Responsibility also means to 

take care of someone who is in 

trouble. Everyone who can help, 

should help and lend people a 

hand if they are in need. 

 

2. To be dependable you must tell the truth and keep a promise. 

Whenever you take on a task you should complete it. 

 For example: My mother is very dependable because she never lets 

 me down. 

 

3. In some cases you ought to demonstrate courage. 

 

 

4. For example: He jumped into the water to save a boy. 

 

 

 

5. You also have to remember that before you take risks you must 

consider whether it is dangerous for your life. 

 

 

Adam Stankowski, klasa VI c 

Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 
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Zadanie* 

Z sadu do sklepu przywieziono 5896, jabłek w tym 2345 czerwonych  

i resztę zielonych. Przywieziono również 7987 gruszek, w tym 3456 

żółtych i resztę zielonych. Ile zielonych owoców było w sumie? Których 

z nich było więcej? 

Rozwiązanie: 

Jabłka:  

Razem: 5896 

Czerwone: 2345 

Zielone: 5896 – 2345 = 3551 

Gruszki:  

Razem: 7987 

Żółte: 3456 

Zielone: 7987 – 3456 = 4531 

Zielone owoce: 3551 + 4531 = 8082 

3551 < 4531 

Odpowiedź: Zielonych owoców było 8082. Więcej było zielonych 

gruszek. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia.  

 

Adam Wyszyński, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 
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Zadanie* 

Józef co roku świętuje swoje urodziny. Jego rodzina oraz znajomi życzą 

mu: zdrowia, szczęścia i miłości. W tym roku Józef skończył 30 lat i jak 

co roku zdmuchnął świeczki na swoim torcie. Świeczek zawsze jest tyle, 

ile lat kończy jubilat. Ile świeczek w swoim życiu zdmuchnął Józef? 

 

Rozwiązanie: 

1 + 2 + 3 + 4 + … + 29 + 30 = 31 • 15 = 465 
 

Odpowiedź: Józef w swoim życiu zdmuchnął 465 świeczek. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

Amelia Jędrzejczyk, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Jakimi wartościami kieruje się współczesny człowiek?  

 Współczesny człowiek powinien kierować się wartościami 

godnymi do naśladowania. Najważniejszymi z nich, w mojej ocenie, jest 

miłość, przyjaźń oraz wiara. Bez tych najważniejszych uczuć człowiek 

nie mógłby istnieć.  

Uważam, że w ówczesnym świecie jest wiele osób, które  

w swoim życiu się nimi kierują. Należą do nich ludzie z różnych 

organizacji charytatywnych. Ich miłość wobec drugiego człowieka 

przejawia się w niesieniu pomocy. Przykładem może być działanie 

wolontariuszy, którzy pomagają starszym i chorym osobom. Robią 

zakupy, przynoszą książki z biblioteki, wynoszą śmieci czy sprzątają 

mieszkania. Pomagają rówieśnikom lub młodszym osobom  

w odrabianiu lekcji, tłumaczą trudne zadania, przekazują swoje 

umiejętności i wiedzę. Spędzają wolny czas z dziećmi z „Domów 

Dziecka” na zabawie i grach. Organizują różnego rodzaje kiermasze, 

dzięki którym zdobywają fundusze na zakup lekarstw czy sprzęt 

rehabilitacyjny. W swoim życiu kierują się takimi wartościami, jak dobroć 

i uczciwość. Zawsze starają się mówić prawdę, nie kłamać i nie 

oszukiwać. Swoją postawą starają się wzbudzać zaufanie. Cieszą się  

z każdego otrzymanego daru. 

Przyjaźń to równie ważna, jak miłość, wartość, którą kieruje się 

ówczesny człowiek. Pozwala ona na bliskie stosunki z drugą osobą. 

Opiera się na wzajemnym zaufaniu, życzliwości, szczerości, liczeniu  

na kogoś w trudnej sytuacji i dotrzymywaniu słowa. Dzięki przyjaźni 

ludzie są szczęśliwi, czują się potrzebni i odpowiedzialni za innych.  

Ta magiczna więź nadaje człowiekowi sens życia. 

Dla wielu współczesnych ludzi ważną wartością, którą 

pielęgnują w życiu, jest również wiara. Chrześcijanie wierzą w Boga  

i w jego istnienie. Są przekonani o jego wszechmocy, dobroci i miłości. 

Wiara pozwala im na zbawienie. W tym celu przestrzegają dekalogu, 

chodzą do kościoła, odprawiają pokutę, przyjmują Eucharystię. Wiara 

ma również wymiar poza religią. Pozwala człowiekowi uwierzyć w swoje 

możliwości, przezwyciężyć choroby i kłopoty, zgodnie z powiedzeniem  

„Wiara czyni cuda”.  

Niestety w ówczesnym świecie nie brakuje również osób, dla 

których pieniądze, władza czy  sława są najważniejsze. Wykorzystują 
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oni bez żadnych skrupułów innych ludzi dla swoich celów.  

Nie szanują bliźnich i ich poglądów, kultury, tradycji i przekonań. Nie są 

tolerancyjni wobec osób niepełnosprawnych i chorych. Są to ludzie 

nieszczęśliwi nie umiejący cieszyć się z życia jakie zostało im 

podarowane.  

 

Kajetan Markowski, klasa V a 
Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk 

 
 

 

 
 

 

Anna Piotrowska, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 

 

 

 

 

 



80 
 

 
 

Gabriela Wielocha, klasa V a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

 

W pewnej wsi przez cały poprzedni rok szklony dzieci z reguły nie 

chorowały. Większość była zdrowa niczym ryby, jadła owoce, warzywa 

 i dużo czasu spędzała bawiąc się na świeżym powietrzu. Niestety, 

część uczniów źle się odżywiała: zamiast jabłek i kanapek jedli słodycze 

i chipsy. A zamiast biegać po boisku – spędzali czas przed ekranem. No 

i chorowali, co było powodem opuszczania zajęć lekcyjnych. 

Ania opuściła 
1

4
 liczby dni zajęć szkolnych, Antek opuścił 57 dni, Ula 68 

dni, a Maciek 66 dni. 

a) Kto chorował najdłużej?  

b) Ile łącznie dni chorowały dziewczynki, a ile chłopcy? Kto dłużej? 

 

Rozwiązanie: 

 

Rok szkolny 2015/16 zaczął się 1.09, a skończył 24.06.  

Dni wolne od nauki: grudniowa przerwa – 8 dni, ferie zimowe – 14 dni, 

przerwa wiosenna – 5 dni, 3. 05 2016, 6. 01. 2016, oraz 14. 10. 2015, 

czyli razem 30 dni. 

 

Obliczenie długości roku szkolnego: 

 

30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 29 + 31 + 30 + 31 + 24 = 298 dni 

Obliczenie liczby dni zajęć szkolnych: 

298 – 30 = 268 dni 

a) 
1

4
 • 268 = 268 : 4 = 67 dni 

Najdłużej chorowała Ania. 

 

b) Ania i Ula: 67 + 68 = 135 

Antek i Maciek: 66 + 57 = 123 

Dłużej chorowały dziewczynki. 

  

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Jakub Kolimaga, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 
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   Friendship is a type of relationship between two or more people who     
care about each other. 
 

 
 

 
 
 
 
Most people think that their friends know them very well. 
 
A friendship should make all people in the relationship happy.   
 
Friends should have fun when they spend time together. 
 
A friend is the first person you want to call when you hear good or bad 

news. 

You can always count on your friends.  
 
Having friends is a big advantage, but not everyone can 
have them. 

 

 

 

Jan Borowiecki, klasa VI c 

Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 
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Zadanie* 

Uzupełnij tabelę na podstawie poniższych informacji: 

 W poniedziałek rano było 5
o
C, w południe o 4

o
C więcej niż rano,  

a wieczorem o 3
o
C stopnie mniej niż rano. 

 We wtorek rano było 0
o
C, w południe o 6

o
C więcej niż rano,  

w wieczorem o 8
o
C mniej niż w południe. 

 W środę wieczorem było minus 3
o
C, rano o 3

o
C stopnie więcej niż 

wieczorem, a w południe o 7
o
C więcej niż rano. 

 W czwartek w południe było 5
o
C, wieczorem o 6

o
C stopni mniej niż  

w południe, a rano 4
o
C mniej niż w południe. 

Dzień 
tygodnia 

Temperatura 
rano 

Temperatura 
w południe 

Temperatura 
wieczorem 

Poniedziałek 5
o
C 9

o
C 2

o
C 

Wtorek 0
o
C 6

o
C - 2

o
C 

Środa 0
o
C 7

o
C - 3

o
C 

Czwartek 1
o
C 5

o
C - 1

o
C 

 

*Źródło: Jadwiga Kozieł „Matematyka na szóstkę. Zbiór zadań dla klasy 

III.” Wydawnictwo OLIMP. 

Adrian Szymański, klasa II d 

Opiekun – p. mgr Katarzyna Kowalska 
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Przyjaźń czy rodzina, a może jednak wiedza lub pieniądze…,  

czyli o wartościach 

 

 O wartościach mówi się trudno, ze względu na to, że każdy 

inaczej patrzy na świat. Rozmowa o wartościach zawsze bywa niełatwa. 

Często, gdy kategorycznie wyrażamy swoją opinię, wzbudzamy  

u niektórych kontrowersje, związane z ich zasadami, którymi kierują się 

w życiu, które uważają za słuszne i chcą ich bronić. Z drugiej strony, 

czasem możemy spotkać ludzi, którzy kierują się w życiu tym samym, 

co my i wtedy chyba łatwiej nam się porozumiewać, a czasem może 

nawet rozumiemy się bez słów. 

Dla mnie liczą się w życiu raczej rzeczy niematerialne, bo to 

ludzie i uczucia są najważniejsze, nimi staram się też kierować przy 

podejmowaniu decyzji. 

 Pieniądze są dość ważne, bo niestety w dzisiejszym świecie 

trudno jest osiągnąć coś bez kapitału. Moim zdaniem jednak nie warto 

kierować się nimi w życiu. Wolałabym ich nie posiadać, ale mieć 

wsparcie rodziny czy przyjaciół, na których zawsze mogłabym liczyć.  

Z tego powodu w zupełności zgadzam się z bardzo mądrym 

przysłowiem mówiącym: „Pieniądze szczęścia nie dają”. Nie warto więc 

za wszelką cenę zdobywać majątku czy przekładać go ponad ludzi, 

ponieważ wkrótce zostaniemy samotni, a przez to nieszczęśliwi, choć 

nawet bogaci. Cóż da nam kolejny dom czy samochód, wycieczka, 

nawet na koniec świata, gdy nie będzie można z nikim podzielić się tą 

radością? 

 Wiedza jest bliższą mi wartością niż pieniądze. Uważam, że 

warto ją zdobywać, poszerzać horyzonty. Jednak nie jest to 

najważniejsze i na pewno nie należy krzywdzić ludzi, aby się uczyć. 

Nauka, przynajmniej moim zdaniem, nie należy do najistotniejszych 

wartości, ale pogłębianie wiedzy jest rzeczą istotną i jeśli nas coś 

interesuje i pochłania, naprawdę przyjemną.  

Najbardziej jednak liczy się to, iż nauka jest naprawdę przydatna  

w dorosłym życiu. Dzięki wiedzy świat się rozwija, jesteśmy zdrowsi, 

dłużej żyjemy czy możemy pomagać innym. 

Teraz czas na najważniejsze dla mnie wartości. Zacznę  

od przyjaźni. Dla mnie to filar funkcjonowania. Przyjaciele to osoby, bez 

których nie byłabym w stanie żyć. Mogę im wszystko powiedzieć  
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i zawsze na nich liczyć. W przeciwieństwie do pieniędzy, nie są ulotni. 

Traktuję ich za to jak moją rodzinę. To naprawdę bliskie osoby, które 

mnie wspierają. Przy nich zawsze czuję się lepiej. 

Jednak chyba najważniejszą wartością jest rodzina. To osoby, 

które mnie rozumieją i bezwzględnie akceptują. W końcu przebywam  

z nimi codziennie. Nawet jeśli się kłócimy, natychmiast się godzimy. 

Rozumiemy się bez słów. Zawsze gdy przychodzę ciężkie chwile 

słabości, czuję wsparcie moich bliskich. Umacnia i utwierdza mnie to  

w działaniach. Przy nich czuję się bardzo dobrze. Rodzina zapewnia mi 

także bezpieczeństwo, które jest kolejną z ważnych dla mnie wartości.  

 Myślę, że każdy ma swoje indywidualne wartości, którymi 

powinien się kierować, aby zapewnić sobie szczęście. Dla mnie 

najważniejsze są bliskie osoby, rodzina i przyjaciele, którzy w każdej 

sytuacji zapewniają mi oparcie. 

Weronika Lomott, klasa VI a 

Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk 

 

 
 

Gabriela Kondrat, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

 

Rodzina Kowalskich lubi spędzać wspólnie wakacje w górach. W tym 

roku postanowili fotografować swoje wyprawy. Pierwszego dnia zrobili 

25 zdjęć, drugiego dnia o 10 zdjęć więcej niż pierwszego dnia, trzeciego 

dnia 5 razy mniej niż drugiego dnia, czwartego dnia 3 razy więcej niż 

trzeciego dnia, a piątego dnia tyle, ile pierwszego i drugiego dnia razem. 

Ile zdjęć zrobili Kowalscy w ciągu pięciu dni? 

Rozwiązanie: 

1 dzień – 25 

2 dzień – 25 + 10 = 35 

3 dzień – 35 : 5 = 7 

4 dzień – 3 • 7 = 21 

5 dzień – 25 + 35 = 60 

25 + 35 + 7 + 21 + 60 = 148 

Odpowiedź: Rodzina Kowalskich w ciągu pięciu dni zrobiła 148 zdjęć. 

*Źródło: Zadanie wymyślone przez opiekuna. 

Mateusz Szczepański, klasa II c 

Opiekun – p. mgr Renata Piłat 
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Maciek 

 

 Mój brat ma na imię Maciek. Ma teraz dwa lata i trzy miesiące. 

Jego ulubione zwierzę to sowa. Tak jak on, lubię ciasteczka owsiane,  

a on – tak jak ja – lubi budować z klocków. Lubimy się ze sobą bawić. 

Bardzo kocham Maćka, a on kocha mnie (tak myślę).  

 Gdy go jeszcze nie było, bardzo chciałam mieć rodzeństwo. Nie 

zdawałam sobie sprawy, że to będzie taka radość! Pokazuję mu 

dziecięcy świat. Dorośli nie potrafią robić tego tak jak ja. Maciek 

zjechałby ze mną nawet z największej zjeżdżalni na świecie. Podczas 

jego pierwszych wakacji Maciek bał się morza, ale gdy wzięłam go za 

rękę i razem weszliśmy do wody, przestał się bać.  

Bardzo lubimy bawić się w „campera” zrobionego z dwóch krzeseł  

i koca. W środku „campera” jest talerz z jedzeniem, które razem 

podjadamy. Udajemy, że jedziemy w daleką podróż.  

 Gdy będziemy dorośli, będziemy przyjaciółmi i rodzeństwem. 

Kocham mojego młodszego brata i będę go kochać zawsze. 

 

Zoja Poręcka, klasa II g 

Opiekun – p. mgr Katarzyna Domańska 

 

 

 

 

Weronika Jaguś, klasa IV d 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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MOJE OPOWIASTKI O DOBRU* 

 

 

Zlatko w pracowni filozofa 

 

 

Dziadek Tadeusz i jego ośmioletni wnuczek Zlatko spędzają ze 

sobą popołudnia, ponieważ rodzice chłopca długo pracują. 

 Dziadek czyta mu wtedy różne książki. Rozwiązują też sudoku, 

krzyżówki, zagadki oraz rebusy. Czasami wspólnie odbywają podróże 

palcem po mapie w ciekawe miejsca. Nierzadko bywa i tak, że oglądają 

rodzinne zdjęcia czy inne pamiątki, dlatego chłopiec wprost uwielbia 

popołudnia u dziadka Tadeusza, choć nie ma on ani telewizora, ani 

komputera, ani nawet telefonu komórkowego. Jest zupełnie 

nienowoczesny, ale za to bardzo, bardzo kochany. 

 Pewnego dnia, gdy chłopiec odrobił lekcje, usiadł obok dziadka 

na oparciu fotela. Dziadek właśnie czytał książkę o Euklidesie z Megary. 

Chłopiec zapytał, kto to taki. Dziadek powiedział: 

- Pamiętasz, jak mówiłem ci o Parmenidesie i o Sokratesie, tych 

greckich filozofach? 

- Tak – odpowiedział Zlatko. 

- No to Euklides z Megary był ich uczniem. Założył również też szkołę 

megarejską w Grecji. 

- Ooo...to ciekawe. Dziadku, a przypomnisz mi, co to filozofia i czym się 

zajmuje? 

- Tak, jasne. Już ci mówię. A więc filozofia to nauka o istocie 

otaczającego nas świata. Zajmuje się próbą wyjaśnienia przyczyny  

i sensu życia człowieka we wszechświecie. 

- Myślę, że niedługo będę miał to w szkole na historii. 

- Niewykluczone, Zlatko. 

 Dziadek Tadeusz, aby przybliżyć swojemu wnuczkowi 

Euklidesa, przytoczył jego sentencję: „Dobro jest jedno, a tylko bywa 

nazywane wieloma imionami”. Chłopiec zapytał, jak może to 

rozumieć. Wtedy dziadek odpowiedział mu, że chodzi o to, że dobro 

można czynić na wiele sposobów. Mówił też, że najważniejsze jest 

dzielić się dobrem. Na koniec dziadek Tadeusz powiedział: 
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- Wiesz co, wnusiu, może odpoczniemy trochę od filozofów i zjemy 

ciasteczka owsiane. Co ty na to? 

- Myślę, że to wspaniały pomysł!  

 

 

O dobru, które jest lekiem na zło 

 

 

- Dziadku, dziadku! - już od progu wołał Zlatko. Szybko się rozebrał  

i obaj zasiedli w pokoju pełnym książek. Dziadek nie spuszczał wzroku  

z rumianej buźki wnuka, gdy ten opowiadał: 

- Dziadku, dzisiaj byłem na wycieczce szkolnej w schronisku  

dla zwierząt. Wybraliśmy się tam całą klasą, by zwieźć dary zebrane 

przez nas wszystkich dla bezdomnych zwierząt. W schronisku 

widziałem koty. Jedne były zdrowe i wesołe, a inne chore i osowiałe. 

Niektóre pieski kulały, a nawet jeden miał wózek na tylnych łapkach, 

aby mógł chodzić. Mogliśmy trzymać i karmić nowo narodzone kociaki, 

a małych psiaków do przytulania też nam nie brakowało. Były też tam 

różnego rodzaju pomieszczenia dla zwierząt. Sale operacyjne, sale 

wypoczynkowe, sale , w których zwierzęta spały. Każdy mógł po krótkim 

szkoleniu wyjść na spacer z psem. Widziałem, jak bardzo potrzebne 

były dary przywiezione przez nas i inne dzieci. Do sal wypoczynkowych 

zanoszono koce, maty i jedzenie. Na dwór zabawki, a do sal 

operacyjnych specjalne preparaty lecznicze. Już wiem, co trzeba zrobić, 

żeby zaadoptować zwierzaka, nawet jeśli się mieszka za granicą.  

A i jeszcze przy wejściu mieścił się sklepik z pamiątkowymi torbami, 

koszulkami, czapkami, pierścionkami i innymi gadżetami. Kupiłem sobie 

czapkę z logo schroniska. Zobacz! 

 Dziadek wziął od wnuka czapkę i obejrzał ją. Zlatko dodał 

jeszcze, że pieniądze zarobione przez sklepik, przeznaczone są  

na wygody dla zwierząt. Dziadek, podsumowując jego opowieść, 

powiedział: „Dobro nie walczy ze złem, a leczy je”.  

 Chłopiec uświadomił sobie, że to, co zrobili, było takim 

lekarstwem na cierpienie, osamotnienie i lęk bezdomnych zwierząt. 

Zlatko pomyślał, że było to też lekarstwo na wzmocnienie poczucia 

odpowiedzialności za drugą istotę. 
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Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło 

 

 

Była piękna zima, od rana padał śnieg. Chłopiec wrócił do domu 

zmarznięty. Dziadek podał mu gorącą pomidorową - swoją specjalność. 

Gdy Zlatko się już rozgrzał i odpoczął, zasiedli obaj w fotelu i sięgnęli  

po książkę. Dziadek Tadeusz zaczął czytać chłopcu od miejsca 

oznaczonego zakładką. 

 Na obrzeżach miasta rozciągał się teren po starej fabryce 

słodyczy, którego nikt nie pilnował. Były też tam pozostałości  

po zabudowaniach, różne zakamarki i korytarze. Nasza paczka, czyli 

cztery dziewczynki i sześciu chłopców, przychodziła tam codziennie. 

Bawiliśmy się bez końca, ale nasi rywale z podwórka bardzo zazdrościli 

nam tego miejsca. Wiedzieliśmy o tym i rozpierała nas duma. Czuliśmy 

się jeszcze ważniejsi, gdy wybraliśmy sobie przywódcę. Został nim 

Carlos, a jego zastępcą Mirka. 

 Na naszym terenie znajdowały się różne skrytki. Chowaliśmy  

w nich swoje skarby oraz mapę, która pozwalała dostać się do naszej 

bazy, idąc krętymi korytarzami wśród ruin fabryki. Klucz do bazy nosił 

zawsze przy sobie Carlos, bo wszyscy wiedzieli, że tylko on go nie 

zgubi. Tymczasem z każdym dniem nasi podwórkowi przeciwnicy coraz 

bardziej zazdrościli nam naszego miejsca zabaw. Przywódca martwił się 

tym, bo czuł, że to publiczne miejsce i że inni tez powinni mieć do niego 

dostęp. Carlos był naprawdę sprawiedliwy! 

 Pewnego razu Carlosowi wypadł klucz do bazy. Nasi 

nieprzyjaciele znaleźli go i zabrali, ale na szczęście nie wiedzieli, gdzie 

jest mapa. Gdy jedna z dziewcząt dowiedziała się o tym, natychmiast 

pobiegła do kapitana, aby mu o wszystkim powiedzieć. Po chwili 

namysłu Carlos oznajmił nam, że od teraz musimy zawrzeć z naszymi 

wrogami pokój i udostępnić im to miejsce tak, żeby zmieścili się i oni,  

i my. Gdy ci pojawili się w końcu na terenie fabryki, powiedzieliśmy im, 

że od teraz plac jest wspólny i że muszą nam oddać klucz. Ucieszyli się 

i bez wahania zrobili to, o co ich poprosiliśmy. Następnego dnia świetnie 

się razem bawiliśmy. Może to i dobrze, że Carlos zgubił ten klucz. 

Dzięki temu jest nas więcej. Mamy też więcej pomysłów i ciekawiej 

spędzamy czas. 
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 Gdy dziadek skończył czytać, Zlatko pomyślał, że nie ma tego 

złego, co by na dobre nie wyszło.  

 

 

O dobroci, która jest jak letni kwiat 

 

 

Cały dzień padał deszcz. Wnuczek z uwagi na pogodę nie mógł 

wyjść na dwór, więc rozwiązywał z dziadkiem krzyżówkę. Chłopiec 

powiedział: 

- O, dziadku, w trójce będzie łopata, a w czwórce, dziadziu, co będzie  

w czwórce? 

- Hmm... zobaczmy, kwiaty - nie, las - nie. Nie mam pojęcia, jakie to 

hasło. Chodź, poszukajmy wskazówek w książkach. 

 Gdy dziadek otworzył słownik, wypadł z niego kwiat. Zeschnięty 

fiołek. Wtedy dziadek powiedział sam do siebie: „Gesty dobroci są jak 

letnie kwiaty wsunięte między kartki książek. Uczucia z nimi 

związane ożywają nawet po latach”. Widząc zdziwienie na twarzy 

wnuczka, wytłumaczył: 

- Wiesz, jako nastolatek nie radziłem sobie na lekcjach wychowania 

fizycznego. Byłem klasowym fajtłapą. Koledzy drwili ze mnie, dopóki nie 

wziąłem się za siebie. A zrobiłem to pod wpływem mojej najlepszej 

przyjaciółki. Pewnego razu, po przegranym meczu, ta dziewczyna 

stanęła w mojej obronie, krzycząc do nich, że to oni są okropnymi 

fajtłapami. A że była mądra i ładna, i bardzo się podobała moim 

kolegom, żaden nie ośmielił się z niej drwić. Mnie z kolei zrobiło się 

wstyd, że zamiast wziąć się w garść, pozwalam sobie na taką 

bezradność. Ona zmotywowała mnie do pracy nad sobą. Odtąd 

ćwiczyłem zawzięcie każdego dnia i stał się cud! Wyniki mówiły same 

za siebie! Byłem dobry na tyle, że zacząłem nawet grać w reprezentacji 

szkoły. A wszystko to zasługa dobrej, wrażliwej dziewczyny, która przed 

przeprowadzką do innego miasta dała mi ten kwiat. 

Dziadek się wzruszył, wspominając swoją sympatię sprzed lat  

i powiedział: 

- Ach, jakie to były czasy... 
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- Też tak myślę, dziadku. Ale wracając do krzyżówki, jakie jest hasło do 

czwórki? 

- Jeszcze się nie domyśliłeś? To fiołek. 

 

 

Czary-mary, dobro zmienia świat! Nie do wiary! 

 

 

Opowiedzieć Dziadkowi, co było w szkole, taki plan miał Zlatko. 

Jednak kiedy przybiegł do domu, rozebrał się szybko i powiedział: 

„Dziadku, dziadku, dzisiaj na lekcji czytaliśmy historie z życia wzięte. 

Jedna o Zosi bardzo mi się spodobała. Pani pożyczyła mi tę książkę  

i chcę, abyś przeczytał o Zośce”. Dziadek wziął książkę i zaczął czytać 

na głos, aby wnuczek mógł ją usłyszeć po raz kolejny. A było to tak… 

 Cześć, jestem Zosia, a dzisiaj chciałam opowiedzieć Wam moją 

historię. Zaczynamy… W moim codziennym życiu zawsze pojawiały się  

i ciągle są obecne drobne elementy magii. Niezależnie od tego, czy 

dzieje się coś złego czy coś dobrego, to są w nim zaczarowane 

momenty. Wiele osób wmawia mi, że mój świat jest zmyślony, ale ja 

dokładnie pamiętam te dni, w których uświadomiłam sobie, że magia 

istnieje. Kiedyś, gdy wypadł mi pierwszy ząb, włożyłam go  

pod poduszkę, kładąc się spać, a rano nie było już tam mojego zęba, 

tylko złota moneta. To było moje pierwsze spotkanie z magią. Kolejną 

przygodę z czarami przeżyłam w święta Bożego Narodzenia.  

Przy świątecznym stole rozmawialiśmy o swoich przeżyciach  

w mijającym roku. Niespodziewanie do drzwi zapukał… nie kto inny jak 

Święty Mikołaj. Mówił mi, że przyleciał ze swojej wioski rozdać prezenty 

dobrym ludziom. Dał mi i mojej rodzinie podarunki, a potem z pewnością 

odwiedził innych ludzi. Pamiętam też szukanie czekoladowych jajeczek 

podczas Wielkanocy wraz z moimi przyjaciółmi i kuzynostwem. 

Znajdowaliśmy nie tylko jajka, ale też czekoladki, landrynki czy karmelki. 

To była dobra zabawa. Mogłabym tak jeszcze wymieniać i wymieniać… 

Czasami mam wrażenie, że osoby, które mówią, że czary nie istnieją, 

mają rację, ale wtedy przypominam sobie te wszystkie promyki dobra, 

które sprawiają, że jestem szczęśliwa i mówię: „Nie! Nie macie racji!”  
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Bo czyż dobro nie jest magiczną siłą, skoro sprawia, że świat staje się 

piękniejszy? 

 Tu dziadek przerwał i spojrzał na wnusia. Chłopiec uśmiechnął 

się do niego. Zlatko wie, o jakich czarach mówi Zosia. Takie czary 

naprawdę istnieją i będą istnieć, jeśli tylko człowiek uczyni dobro 

najważniejszą wartością w swoim życiu. 

 

 

Inga Szacka, klasa V b 

Opiekun – p. mgr Elżbieta Milej 

 

*Praca biorąca udział w II edycji Konkursu Ogólnopolskiego „Dzieci 

filozofują” 

 

 

 

Oliwia Rudomina, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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HUMAN VALUES: PEACE AND SECURITY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Human values are the principles, standards and beliefs that we need to 

be guided in our daily activities. Two of the most important human 

values are peace and security. 

Peace has always been among humanity's highest values. In everything 

we do: learning, working, doing household chores or even playing we 

need peace and security. Although peace and security don’t mean the 

same thing to everyone, generally people agree that peace and security 

mean no war, no violence and people living in harmony. 

How do we lose peace? At the lowest level, we lose peace in families. 

If we don’t listen to others, others won’t listen to us. Understanding and 

listening to others should start at home. If it doesn’t, then lack of 

understanding will spread out to our neighbours, school, society and 

neighbouring countries. Finally, the whole world turns violent. This might 

lead to war. 

When we don’t have the basic things we need in our lives like food, 

home, clothes and enough money to get these needs, we exist in 

poverty. We may become aggressive and envious. In some cases, 

poverty leads to conflicts. 

We have our own beliefs. Our religion or beliefs may be different. When 

some people think that their religion and beliefs are better than other’s 

and start forcing other people to adopt their religion and beliefs,  

a conflict begins and peace is lost. 

The situation is the same with cultural differences. It is not good to make 

other people accept our culture if they feel it is not good for them. We 

should try to understand the culture of other societies. If we don’t, then 

we will not have peace. 
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What do we need to keep peace? First of all, we must be able to 

understand each other. Then, we must be ready to listen to others. 

Finally, we must accept the differences to live in harmony. 

Where and how can we get peace? There are a lot places we can go 

to and a lot of people we can talk to. If it is a religious conflict, we can 

talk to padres, priests or pastors. At home, we can talk to parents. We 

can also talk to our teachers or friends.  

Everything starts from very simple talks. We do not need to start big 

conferences. 

Paula Okoth, klasa VI c 

Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 

 

Zadanie* 

 

Księgarz sprzedał do 3 szkół godła Polski. 

Pierwsza szkoła kupiła 8 sztuk, druga 2 razy więcej 

niż pierwsza, a trzecia czwartą cześć tego co 

pierwsza i druga razem. Godła są pakowane  

w kartonach, maksymalnie po 5 sztuk w kartonie. 

Ile kartonów  należy przygotować do każdej szkoły, 

aby zapakować zamówione godła?    

                                                        

Rozwiązanie: 

 

Pierwsza szkoła kupiła: 8 sztuk                                      8 : 5 = 1 r 3 ≈ 2 

Druga szkoła kupiła: 2 • 8 = 16 sztuk                            16 : 5 = 3 r 1 ≈ 4 

Trzecia szkoła kupiła: (8 + 16) : 4 = 6 sztuk                    6 : 5 = 1 r 1 ≈ 2 

 

Odpowiedź: Do pierwszej i trzeciej szkoły należy przygotować po 2 

kartony, a do drugiej 4 kartony.  

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Stanisław Kołodziński, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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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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Kolumna Zygmunta, Warszawa 

 

 

Szymon Kozłowski, klasa VI c 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 
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Pomnik Małego Powstańca, Warszawa 

 

 

Karolina Pieńkos, klasa VI c 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 
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Pomnik Lotnika, Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tymoteusz Celmer, klasa VI b 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 

 

 

 

*Źródło: Obrazki logiczne nr 30 Pomniki; Wydawnictwo „Logi” 
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Zadanie* 
 

Do schroniska opieki nad zwierzętami przyszło pięcioro dzieci: Atek, 

Jacek, Staś, Basia i Hania. Każde z nich chciało przygarnąć pieska. 

 

1. Spróbuj ustalić, kto weźmie jakiego pieska, jeżeli: 

 

Antek chce psa w łatki, ale nie czarnego 

Jacek chce psa bez łatek 

Staś chce białego psa 

Basia psa z łatką na oku 

Hania chce mieć psa w czarne łatki 

 

 

 
 

Rozwiązanie: 

 

Wiadomo, że Antek chce Maksa lub Reksia, a Jacek chce Puszka lub 

Falika. Staś chce Puszka. Basia chce Reksia lub Łatka. Hania chce 

Maksa. Jeżeli Staś chce Puszka, to Jacek weźmie Falika. Jeżeli Hania 

chce Maksa, to Antek weźmie Reksia. Jeżeli Antek weźmie Reksia, to 

Basia weźmie Łatka.   
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2. Dzieci kupiły karmę dla psów, dla każdego po 3 kg. 1 kilogram 

karmy kosztuje 5 zł. Ile razem zapłaciły dzieci? 

 

Rozwiązanie: 

 

3 kg • 5 = 15 kg 

15 kg • 5 zł = 75 zł 

 

Odpowiedź: Dzieci zapłaciły 75 zł. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Mateusz Grzeszuk, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 

 

 

„Przyjaciel” 

 

Gdy ci smutno, gdy ci źle, 

gdy świat wkoło jest na „nie”, 

jest ktoś taki na tej Ziemi, 

kto twój smutek w uśmiech zmieni. 

Ktoś, komu zaufać możesz, 

ktoś, kto zawsze ci pomoże, 

podaruje wór słodyczy, 

zeszyt z matmy ci pożyczy, 

ktoś, kto nigdy cię nie zdradzi, gdy mu sekret swój wyjawisz. 

Kto to taki? Czy zgadniecie? 

To przyjaciel, najlepszy na świecie. 

 

Aleksandra Starnawska, klasa II e 

Opiekun – p. mgr Katarzyna Grodzka 
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Barbara Socha, klasa II g 

Opiekun – p. mgr Katarzyna Domańska 
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Zadanie* 

 
Podczas zabawy karnawałowej, w której uczestniczyło więcej niż 100, 

ale mniej niż 150 dzieci, zorganizowano przerwę na poczęstunek. 

Wszystkie dzieci usiadły przy 27 stolikach, przy każdym po tyle samo 

osób. Oblicz, ile dziewczynek brało udział w tej zabawie, jeśli chłopcy 

stanowili 
5

12
 liczby dzieci spożywających posiłek. 

 
Rozwiązanie: 
 

Liczba 
stolików 

Liczba dzieci 
przy 27 

stolikach 

Liczba dzieci 
między 100 

a 150 

Chłopcy 
5

12
 dzieci 

jedzący posiłek 

Dziewczynki 

27 27 • 2 = 54 Nie pasuje - - 

27 27 • 3 = 81 Nie pasuje - - 

27 27 • 4 = 108 108 108 : 12 •  5 = 45 108 – 45 = 63 

27 27 • 5 = 135 135 135 : 12 •  5 = 56,25 
nie pasuje 

- 

27 27 • 6 = 162 Nie pasuje - - 

 
Odpowiedź: W zabawie brały udział 63 dziewczynki. 
 
*Źródło: III etap Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół 
podstawowych w roku szkolnym 2012/2013. 

 

Jacek Rzeszotarski, klasa IV d 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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„My family” 

 

 My family lives in Warsaw – me, my brother, my mum and my 

dad.  

 My brother’s name is Michał. He is 6 years old. He goes  

to a kindergarten. He’s got short brown hair and brown eyes. He likes 

Lego Ninjago and football. He collects bottle tops and stickers. He can 

draw very well. He can play football and do judo. We sleep in the same 

room. We like playing football together and reading books. 

 My mum’s name is Kalina. She is 39 years old. She  

is a psychologist. She works in a foundation. She’s got long brown hair 

and brown eyes. She likes singing and listening to music. She can play 

volleyball and ice skate. She cooks very well.  

 My dad’s name is Marek. He is 43 years old. He is an engineer. 

He works in Warbud company. He’s got black hair and blue eyes.  

He likes playing board games and reading books. He can play football 

well. 

 My name is Mateusz. I’m 10 years old. I go to school. I’ve got 

brown hair and brown eyes. I like reading and playing football. I can run 

fast. I’m good at Mathematics. I collect football cards. 

 Together with my family we play board games, visit friends, ride 

a bike and travel. I love my family very much. 

 

Mateusz Grzeszuk, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik - Petrykowska 
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Zadanie* 

 

W Wigilię Bożego Narodzenia cała nasza rodzina słuchała kolęd. Na 

płycie znajdowało się 9 utworów. Każdy następny utwór był o 50 sekund 

dłuższy niż poprzedni. Środkowy utwór i poprzedzający go trwały razem 

o 200 sekund dłużej niż ostatni. Oblicz ile minut trwało odtwarzanie całej 

płyty. 

 

Rozwiązanie: 

 

Czas trwania 1 utworu:  x   

Czas trwania 2 utworu:  x + 50 s                                                         

Czas trwania 3 utworu:  x + 100 s  

Czas trwania 4 utworu:  x + 150 s 

Czas trwania 5 utworu:  x + 200 s 

Czas trwania 6 utworu:  x + 250 s 

Czas trwania 7 utworu:  x + 300 s 

Czas trwania 8 utworu:  x + 350 s 

Czas trwania 9 utworu:  x + 400 s 

Czas trwania 4 i 5 utworu:  

x + 150 + x + 200 = 2x + 350 

Zatem: 

2x + 350 = x + 400 + 200 

2x = x + 250 

x = 250 

czyli utwory trwały odpowiednio 

1: 250 s    2: 300 s    3: 350 s    4: 400 s    5: 450 s    6: 500 s    7: 550 s    

8: 600 s    9: 650 s 

A odtwarzanie całej płyty trwało: 

250 s + 300 s + 350 s + 400 s + 450 s + 500 s + 550 s + 600 s + 650 s =  

= 4050 s = 67,5 min 

Odpowiedź: Odtwarzanie całej płyty trwało 67,5 minuty. 

*Źródło: XX Konkurs Matematyczny „TORUS” kategoria „Ringo” dla klas 

V i VI szkoły podstawowej. 

 

Antoni Kucisz, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Zadanie* 

 

Film „Przyjaźń ważna rzecz” był puszczany w pewnym kinie przez 

cztery dni. W dniu premiery film obejrzało  468 osób. Drugiego dnia film 

obejrzało o 
1

4
 osób więcej, trzeciego 2 razy więcej niż pierwszego,  

a czwartego 3 razy więcej niż pierwszego. 

I. Ile osób łącznie obejrzało film „Przyjaźń ważna rzecz”? 

II. Ile złotych zarobiło kino na sprzedaży biletów, jeśli wiadomo, że 

przez pierwsze trzy dni bilety kosztowały po 21zł 75gr, a czwartego 

dnia po 17zł 50gr? 

 

Rozwiązanie: 

 

Pytanie I:  

 

1 dzień: 468 

2 dzień: 468 + 
1

4
 • 468 = 468 + 117 = 585 

3 dzień: 468 • 2 = 936 

4 dzień: 468 • 3 = 1404 

Razem: 468 + 585 + 936 + 1404 = 3393 

 

Odpowiedź: Film „Przyjaźń ważna rzecz” obejrzało łącznie 3393 osób. 

 

Pytanie II: 

 

(468 + 585 + 936) • 21 zł 75 gr + 1404 • 17 zł 50 gr = 

= 1 989 • 21,75zł + 1 404 • 17,50 zł = 43 260,75 zł + 24 570 zł =  

= 67 830,75 zł 

 

Odpowiedź: Kino za sprzedaż biletów zarobiło 67 830,75 zł. 

 

*Źródło: Zadanie wymyślone przez ucznia. 

 

Stanisław Mroczek, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz  
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Baśń o niezwykłej mocy przyjaźni 

Dawno temu, tak dawno, że nawet wasi dziadkowie tego nie 

pamiętają, w krainie tak odległej, że gdybyście jechali tam przez dwa 

tygodnie, to jeszcze byście nie dotarli, żyła sobie dziewczyna o imieniu 

Zoja. Była niezwykle urodziwa, miała duże, zielone, ale wciąż smutne 

oczy i miękkie, lśniące włosy zaplecione w długi, brązowy warkocz. Jej 

zgrabną sylwetkę podkreślały piękne suknie w kolorze szmaragdowym. 

Zoja była zawsze smutna, bo mieszkała w małej chatce,  

w której uwięził ją zły czarodziej. Mieszkała z nim już piętnaście lat. 

Zabrano ją od rodziny, gdy skończyła pierwszy rok życia. Czarodziej 

chciał w ten sposób zemścić się na rodzicach dziecka, gdyż matka Zoi, 

Elza, odrzuciła go, a pokochała dobrego króla Piotra, ojca dziewczynki. 

Podły czarodziej porwał maleństwo i uwięził w swojej chatce. Zoja 

dorastała, nie znając swoich rodziców, lecz tęskniła za nimi, ponieważ 

zły opiekun opowiedział jej całą historię. Widział cierpienie dziewczyny, 

lecz w swoim okrutnym sercu nie znał litości. 

Czarnoksiężnik zawsze miał przy sobie swoją magiczną księgę 

z zaklęciami, ale raz w miesiącu zostawiał ją w domu. Pewnego dnia 

Zojka wykorzystała tę sposobność i otworzyła księgę. Nagle... coś 

błysnęło jasnym światłem, jakby zapaliła świecę! Kartki zaszeleściły, 

zaszeptały... i otworzyły się w miejscu, gdzie ukryty był list. Dziewczyna 

wzięła go w drżące ręce i przeczytała: 

 Kochana córeczko, bardzo za Tobą tęsknimy! Wiemy, że jesteś 

uwięziona przez złego czarodzieja, ale nie znamy miejsca, w którym Cię 

przed nami ukrywa. Jesteś naszym ukochanym dzieckiem, jedyną 

królewną. Bądź odważna! Szukamy Cię i pamiętaj, że nadejdzie dzień, 

w którym znowu będziemy wszyscy razem. Tęsknimy za Tobą! Twój 

tata, król Piotr I. 

Biednej Zoi popłynęły z oczu łzy smutku i tęsknoty. Wtem  

z jedną z nich, małą złotą łezką, stało się coś niezwykłego. Kropla 

zamieniła się w gryfa! Zoja była zdumiona. Gryf miał złoto-brązowe 

pióra, lśniące, czarne oczy i silne, srebrne pazury. Nazwała go Belotek. 

Pilnowała go, karmiła, dbała o niego i chowała przed czarodziejem. 

Opowiadała mu o swojej tęsknocie za rodzicami, o porwaniu  

z rodzinnego zamku i o ukrytym liście. Zaprzyjaźnili się ze sobą  

i wiedzieli, że jedno na drugie może zawsze liczyć. Kiedy Zoja była 
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smutna, Belotek przytulał się do niej i pocieszał ciepłem swoich 

niezwykłych piór. A gdy zły czarodziej usłyszał głos gryfa i chciał go 

szukać, dziewczyna odwracała uwagę swego opiekuna i Belotek nadal 

był bezpieczny. Jednak dwa lata później gryf był już tak duży, że nie 

miała gdzie go ukrywać. Wiedziała, że musi go wypuścić. Pewnego dnia 

z żalem uwolniła go, ale ku jej radości on zawsze powracał do niej, gdy 

tylko czarnoksiężnik opuszczał chatę. Nie potrafili już żyć bez siebie, ich 

serca rozumiały się nawet w milczeniu. Tak wielką moc ma prawdziwa 

przyjaźń. 

Niestety, któregoś wieczoru Belotek nie zdążył odlecieć i wciąż 

przebywał u Zoi. Czarodziej usłyszał ciche szepty i domyślił się, że ktoś 

u niej jest. Dziewczyna, słysząc w korytarzu kroki, szybko ukryła gryfa  

w skrzyni. Gdy czarodziej wszedł do izby Zojki, rozzłościł się. 

- Wiem, że nie jesteś tu sama! Znalazłaś sobie sprzymierzeńca  

i chcesz uciec! Jeśli mi go nie pokażesz, to zamienię cię w kamień! – 

groził przerażonej dziewczynie. 

- Nie wydam go! To mój jedyny przyjaciel, nie możesz mi go odebrać... - 

płakała Zojka. 

Ale jej opiekun nie miał litości... Wyciągnął czarodziejską 

różdżkę i po raz ostatni zażądał, by przyjaciel Zoi ujawnił się. 

Wtem ze skrzyni wyskoczył gryf. Czarnoksiężnik skierował  

na niego swą różdżkę i już zaczął wypowiadać straszliwe zaklęcie... gdy 

nagle Zojka stanęła pomiędzy nimi. W ten sposób uratowała życie 

Belotka, ale swoje straciła. Wielka jest siła przyjaźni! Powietrze  

w chatce zaiskrzyło, zdawało się, że wszystko wokół zawirowało.  

I niespodziewanie czarodziej zamienił się w wielką, brzydką żabę,  

a złocistopióry Belotek... przybrał postać urodziwego księcia. 

Młodzieniec podbiegł do Zoi, chwycił ją w objęcia i czule pocałował. Zły 

czar prysnął. Żaba zniknęła, a martwa królewna wróciła do życia.  

W czarnych, błyszczących oczach dziewczyna rozpoznała oczy swojego 

drogiego przyjaciela Belotka. 

- Och, uratowałeś mnie... Dziękuję ci, mój książę – wyszeptała 

wzruszona. 

- Ja też wiele ci zawdzięczam - odpowiedział młodzieniec – nasza 

przyjaźń pokonała złe czary i uwolniła nas. Teraz możemy wyruszyć  

na poszukiwanie twoich rodziców. 

- Tak, bardzo tego pragnę – ucieszyła się Zoja. 
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Wyruszyli więc razem w długą drogę. Muszą pokonać siedem 

gór i przebyć siedem lasów, żeby dotrzeć do zamku dobrego króla 

Piotra. Mają w sercach miłość, która poprowadzi ich szczęśliwie do celu. 

 

Maja Przeździecka, klasa IV d 

Opiekun – p. mgr Luiza Podgajna 

 

 

Zadanie* 

 

W klasie 3C było 15 koleżanek i o 7 więcej kolegów. Ile było kolegów  

w klasie 3C? 

Ile jest wszystkich dzieci w klasie 3C? 

Każda dziewczynka miała po 3 zeszyty, a każdy chłopiec miał po  

4 zeszyty. Ile było wszystkich zeszytów? 

 

Rozwiązanie: 

 

15 + 7 = 22 

15 + 22  = 37 

15 • 3 = 45 

22 • 4 = 88 

45 + 88 = 133 

 

Odpowiedź:  W klasie 3C było 22 kolegów. 

 W klasie 3C jest 37 dzieci. 

 Wszystkich zeszytów było 133. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia 

Wojciech Celmer, klasa II a 

Opiekun – p. mgr Małgorzata Graczyk 
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Zadanie* 

 

Czteroosobowa rodzina Kowalskich wybrała się na 2-tygodniowe 

wakacje samochodem do Włoch. Na paliwo i bramki na autostradach 

wydali 459 zł. Noclegi i wyżywienie kosztowało ich 4 564 zł. Podczas 

pobytu na wakacjach odwiedzili Aqua Park, muzeum i zwiedzili dwa 

zamki. Na ten cel wydali 648 zł. Rodzina Kowalskich uwielbia lody.  

W czasie wakacji na ten cel wydali 62 Euro. Średni kurs Euro w terminie 

ich pobytu wyniósł 4,26 zł za 1 Euro. Oblicz koszt pobytu na wakacjach 

we Włoszech jednego członka rodziny Kowalskich.  

 

Rozwiązanie: 

 

Obliczam koszt lodów dla całej rodziny w złotych: 

 

4,26 zł • 62 € = 264,12 zł 

 

Obliczam koszt pobytu całej rodziny na wakacjach we Włoszech: 

 

459 zł + 4 564 zł + 648 zł + 264,12 zł = 5 935,12 zł 

 

Obliczam koszt pobytu na wakacjach jednego członka rodziny: 

 

5 935,12 zł : 4 = 1 483,78 zł 

 

Odpowiedź: Koszt pobytu na wakacjach we Włoszech jednego członka 

rodziny Kowalskich wyniósł 1483,78 zł. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Bartosz Rodakowski, klasa V b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Edvard Grieg - życie i twórczość 

 

 

Urodził się w 1843 r. w Bergen. 

W dzieciństwie Grieg uwielbiał godzinami 

przesiadywać przy fortepianie, eksperymentować  

i poszukiwać ciekawych brzmień. Młody Edvard nie 

lubił szkoły i często opuszczał lekcje. Pierwszy 

publiczny koncert dał w sierpniu 1861 roku  

w szwedzkim Karlshamn. 

Zaczął komponować jeszcze przed wyjazdem  

na studia. Od 1863 r. mieszkał w Kopenhadze, 

gdzie zetknął się z wieloma wybitnymi postaciami, 

m.in. z Christianem Andersenem. W 1864 r. założył 

towarzystwo „Euterpe”, działające na rzecz współczesnej muzyki 

skandynawskiej. Jesienią 1866 r. przeniósł się do Christianii (obecnie 

Oslo), gdzie pracował jako dyrygent i organizował koncerty. Znajomość 

z norweskim pisarzem Björnsonem oraz zetknięcie się z muzyką ludową 

własnej ojczyzny sprawiły, że Edvard Grieg postanowił realizować ideę 

narodowej sztuki norweskiej. Przez kilka lat z małżonką powadzili 

intensywny, wręcz wędrowny, tryb życia. Grieg miał wtedy możliwość 

poznać mnóstwo sławnych muzyków, z wieloma z nich się zaprzyjaźnił 

(np. z Piotrem Czajkowskim, Johannesem Brahmsem czy Franzem 

Lisztem).  

Najważniejsze miejsce w twórczości Griega zajmuje liryka fortepianowa. 

Mniejsze znaczenie ma jego twórczość orkiestrowa. Jest autorem 

zaledwie jednej, wczesnej symfonii. Do najczęściej wykonywanych 

należy młodzieńczy Koncert fortepianowy a-moll op. 16 (1868 r.). 

Przykłady jego twórczości:  

• W grocie Króla Gór  

• Taniec córki Króla Gór   

• Peer  Gynt  i Wielki Krzywy  

• Śmierć Azy  

• Poranek  

24 lutego 1876 w Christiania Theatre odbyła się premiera Peer Gynta. 

Grieg odniósł ogromny sukces i od razu go wykorzystał, pisząc muzykę 

do sześciu wierszy Ibsena (Sześć pieśni, Opus 25), a w latach 1888  
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i 1893 wydał w dwóch zbiorach najpopularniejsze melodie z Peer Gynta. 

To właśnie te utwory zapewniły artyście rosnącą popularność i do dziś 

są one jednymi z najczęściej wykonywanych dzieł orkiestrowych.  

Mimo problemów zdrowotnych (miał tylko jedno sprawne płuco) przez 

sześć lat prowadził bardzo intensywne, wyczerpujące życie zawodowe, 

koncertując na całym kontynencie (jako pianista, dyrygent  

i akompaniator). Nie pozostało to oczywiście bez wpływu na jego 

zdrowie. Bardzo poważnie zachorował i musiał przedwcześnie 

zakończyć tę karierę. W 1907 roku miał wziąć udział w festiwalu 

muzycznym w Leeds (Anglia), jednak już tam nie dotarł.  

Zmarł 4 września 1907 roku wkrótce po przyjęciu do szpitala w Bergen.  

Dziś mówi się o Griegu jako o pionierze nowego podejścia  

do norweskiej muzyki ludowej czy wręcz twórcy narodowej szkoły 

norweskiej w muzyce. Większość utworów tego kompozytora wykazuje 

silne związki z literaturą. Są oparte na sagach, legendach, balladach 

nordyckich czy skandynawskiej poezji ludowej. Powiązania  

z muzycznym folklorem skandynawskim dodają liryzmu i nastrojowości. 

Warto także zauważyć, że są one dopracowane w swej formie (bogaty 

akompaniament, rozbudowana harmonika), jak również idealnie 

dopasowane do stanowiącego z nimi jedność tekstu.  

 

*Źródło: Wikipedia.org/wiki/Edvard_Grieg 

filmweb.pl/person/Edvard+Grieg-74247/biography 

 

 

Oliwia Grabowska, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Anna Tkaczyk 
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Zadanie* 

 

Mateusz chce poznać historię swojej rodziny i ogląda albumy  

z fotografiami. Zdjęcia są umieszczone w czterech pięknych albumach. 

W pierwszym albumie jest 10 portretów babci i dziadka. Drugi album to 

zdjęcia z podróży i jest ich dwa razy więcej niż w pierwszym. Trzeci 

zawiera fotografie z uroczystości rodzinnych i jest ich o 8 mniej niż  

w albumach pierwszym i drugim razem. W czwartym albumie są zdjęcia 

Mateusza z czasów, kiedy był jeszcze bardzo malutki. Tych zdjęć jest  

o 19 więcej niż w albumie pierwszym i trzecim razem. Ile jest razem 

rodzinnych zdjęć we wszystkich albumach?  

 

Rozwiązanie 

 

10 • 2 = 20 

W drugim albumie jest 20 zdjęć. 

10 + 20 – 8 = 22  

W trzecim albumie są 22 zdjęcia.  

10 + 22 + 19 = 51 

W czwartym albumie jest 51 zdjęć.  

10 + 20 + 22 + 51 = 103 

 

Odpowiedź:  We wszystkich albumach są 103 zdjęcia.  

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Kajetan Mędyk, klasa II f 

Opiekun – p. mgr Maryla Dąbrowska 
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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.  

 

   
                    

    
                    

 

   
  2 1 2 2 2 2 1 2   

    
  2 1 2 2 2 2 1 2   

 

   
5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 

    
5 3 3 3 3 3 3 3 3 5 

   3 3                     
 

  3 3                     
 2 4 2                     

 
2 4 2                     

 1 2 1                     
 

1 2 1                     
   1 1                     

 
  1 1                     

   2 2                     
 

  2 2                     
   3 3                     

 
  3 3                     

   3 3                     
 

  3 3                     
     6                     

 
    6                     

     4                     
 

    4                     
     2                     

 
    2                     

 

                            *Źródło: Łamigłówki logiczne - Obrazki logiczne; Wydawnictwo "Logi". 

Antonina Janiec, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Anna Tkaczyk 
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Ja i moja rodzina 

 

Dla mnie największą wartością w życiu jest rodzina. Nie 

wyobrażam sobie mojego życia bez mamy, taty czy siostry. Lubię kiedy 

spędzamy razem czas. Kiedy zostaję w domu sama, jest mi smutno  

i z niecierpliwością czekam na spotkanie z najbliższymi. Razem 

możemy cieszyć się naszymi radościami, rozwiązywać problemy, 

udzielać sobie wsparcia w trudnych chwilach. Potrzebujemy się 

nawzajem i razem łatwiej jest nam żyć. 

Mama dba o nasz dom, prasuje, sprząta, stara się, aby  

w naszej kuchni każdy znalazł coś dobrego dla siebie, abyśmy mieli 

czyste ubrania. Do niej idziemy, gdy źle się czujemy lub coś nas boli. 

Mama zawsze znajdzie złoty środek, przytuli, pocieszy, doda odwagi.  

Z tatą lubię grać w różne gry: komputerowe, karciane, planszowe. 

Razem z nim rozwiązuję też łamigłówki. Tata przekazuje mi dużo 

ciekawych wiadomości i wiele mogę się od niego nauczyć. Pomaga mi 

zrozumieć, to co jest dla mnie trudne. Całą rodziną oglądamy filmy. 

Lubimy też wspólne wycieczki rowerowe. 

Uwielbiam wakacje, bo wtedy więcej czasu spędzamy razem. 

Możemy cieszyć się z odkrywania nowych miejsc, przeżywania przygód, 

dzielenia się swoimi obserwacjami i odczuciami. 

Między mną a siostrą najczęściej w rodzinie dochodzi  

do sprzeczek. Przyczyny są różne: przełączanie bajki w telewizji na inny 

kanał, przywłaszczanie zabawek, przegrana w grze, zazdrość  

o prezenty i ubrania, a nawet o uwagę rodziców. Powody do kłótni, 

niestety, znajdują się często i wtedy też zazwyczaj skarżymy na siebie 

nawzajem do rodziców. Ani mama, ani tata nie lubią takich sytuacji, 

kiedy krzyczymy na siebie i płaczemy. Jednak zawsze przychodzą  

z pomocą i dzięki nim porozumienie i zgoda między nami są możliwe. 

Zdarza nam się mieć swoje tajemnice przed rodzicami, dzielimy 

wspólny pokój, bawimy się razem. Trzymamy się razem najczęściej 

wtedy, kiedy rodzice są zajęci swoimi dorosłymi sprawami lub po prostu 

śpią dłużej w wolny od pracy dzień. 

Chciałabym wspomnieć tu o książce, którą czytałyśmy razem  

z mamą: „Światło, którego nie widać” Anthonego Doerra. Główny 

bohater, Werner, ma młodszą siostrę Juttę. Oboje mieszkają w domu 

dziecka. Mają tylko siebie. Werner opiekuje się młodszą siostrą, chociaż 
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sam był jeszcze dzieckiem. Kiedy znajduje radio, wspólnie zaczynają 

słuchać audycji dla dzieci. Niestety wojna sprawia, że zostają 

rozdzieleni. Piszą do siebie listy, są ciekawi tego, co dzieje się w ich 

wzajemnym życiu. Przez cały czas towarzyszy im myśl, czy uda im się 

spotkać i czy przeżyją wojnę. Więź łącząca to rodzeństwo była bardzo 

silna.  

Myślę, że moją rodzinę również łączy bliska więź. Czuję, że nie 

jestem sama i w razie potrzeby zawsze mam na kogo liczyć. 

 

Nikola Zajbt, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Danuta Bartkiewicz 

 

 

 

 

 

Inga Baj, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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My best friend 
 

 I think that friendship is a very important thing in people's life. 

People, who have got lots of friends are very happy. I'm very happy, 

because I've got my best friend! 

 My best friend's name is Ania. She is my cousin and she lives in 

Warsaw.  Ania is ten years old, like me. She is very tall. My friend has 

got dark brown hair and brown eyes. Her hair is longer than mine. Ania 

usually wears a dark T-shirt and blue jeans. Her favourite colours are 

blue, purple and black. She is slim. 

 She is always smiling, friendly, cool and helpful. My cousin likes 

playing badminton, playing table tennis, riding a horse and doing 

gymnastics. Ania likes reading books very much. She is interested in 

drawing and gymnastics. My friend likes animals and her favourite 

animal is a cat. My cousin likes apples, bananas, grapes, pears, 

strawberries, currants and raspberries. Ania doesn't like eggs. 

 When we are together in summer, we ride a bike and weave 

garlands. We both enjoy climbing trees, playing badminton and playing 

table tennis. We like building a hut, too. We often meet together at 

birthday parties, at Christmas and at our family parties. When we are 

together at home, we watch TV and play with my cat. 

 I love my best friend ANIA!!! I hope that our friendship will last 

forever. 

 

 Aleksandra Zieniewicz, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik - Petrykowska 
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Zadanie* 

 
W zeszłym roku podczas pierwszego tygodnia wakacji zanotowano na 

Pojezierzu Mazurskim następujące temperatury: poniedziałek 19ºC; 

wtorek 21°C; środa 23°C; czwartek 25°C; piątek 27°C; sobota 29°C, 

niedziela 31°C. 
  
Wykonaj działania i odpowiedz na następujące pytania: 

1. Jaka była średnia temperatura w pierwszym tygodniu wakacji? 

2. Jaka jest różnica pomiędzy najniższą i najwyższą temperaturą? 

3. Co ile stopni wzrasta temperatura z dnia na dzień? 

 

Rozwiązanie: 

 

1. 19 + 21 + 23 – 25 – 27 – 29 – 31 = 175 
 175 : 7 = 25 

2. 31 – 19 = 12 
3. 12 : 6 = 2 

 
Odpowiedź: Średnia temperatura powietrza wynosiła 25°C. Różnica 

pomiędzy najniższą i najwyższą temperaturą wynosi 12°C. Temperatura 

wzrastała codziennie o 2°C. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Jakub Daniszenko, klasa III b 
Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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Zadanie* 
 
Maja postanowiła podzielić płaszczyznę trzema różnymi prostymi (jedną 
z nich nazwała przyjaźń, drugą rodzina, trzecią zaufanie). Na ile części 
mogą podzielić płaszczyznę te trzy proste? 
 
Rozwiązanie: 
 
Jeśli wszystkie trzy proste są równoległe, to dzielą płaszczyznę na 4 
części. 

                                               

                                 

   

                              

                                      

 

Gdy dwie proste są równoległe, a trzecia nie, to dzielą płaszczyznę na 6 

części.  

 

 

 

 

 

1 

 2 

 
3 

 
4 

 

3 

 

4 

 
5 

 

1 

 

2 

 
6 
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Jeżeli żadne dwie proste nie są równoległe oraz wszystkie trzy proste 

przecinają się w jednym punkcie, to dzielą płaszczyznę na 6 części.  

 

 

 

 

 

Kiedy żadne dwie proste nie są równoległe i wszystkie trzy proste nie 

przecinają się w jednym punkcie, to dzielą płaszczyznę na 7 części.  

    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Odpowiedź: Trzy różne proste mogą podzielić płaszczyznę na 4, 6 lub 7 

części.  

*Źródło: Zadanie ułożone wspólnie z rodzicami. 

Milena Jaźwińska, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Anna Tkaczyk 
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Zadanie* 

 

Jacek zachorował na grypę. Lekarz przepisał mu opakowanie tabletek 

i zalecił przyjmować trzy tabletki leku dziennie. Jacek kupił w aptece 

opakowanie leku, w którym było 30 tabletek. Na ile dni wystarczy 

Jackowi tabletek? 

 

Rozwiązanie: 

 

30 : 3 = 10  

 

Odpowiedź: Jackowi wystarczy tabletek na 10 dni. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Szymon Markowicz, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Anna Tkaczyk 

Zadanie* 
 
Dziesięcioletnia Ola jest sześć razy młodsza od swojej babci. Babcia Oli 
ma o 14 lat więcej niż mają Ola i mama Oli razem. Prababcia Oli ma tyle 
lat co babcia i mama Oli razem. Ile lat ma prababcia Oli? 
 
Rozwiązanie: 
 
Ola ma 10 lat 
Babcia ma: 6 • 10 lat = 60 lat 
Wiek mamy liczę w następujący sposób: 
60 lat – (10 lat + 14 lat) = 60 lat – 24 lat = 36 lat 
Obliczam wiek prababci: 
60 lat + 36 lat = 96 lat 
 
Odpowiedź:  Prababcia Oli ma 96 lat. 
 
*Źródło: Zadanie z Konkursu „Kangur Matematyczny” 2010 r. 
 

Bartosz Kozłowski, klasa III f 

Opiekun – p. mgr Aldona Ćwiek 
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Zadanie* 

 

Kuba na obiad zjadł 300 g zupy pomidorowej z makaronem, 150 g 

kotleta schabowego, 200 g ziemniaków i 150 g mizerii ze śmietaną. Na 

deser zjadł ciastko kokosowe ważące 50 g. Ile kalorii miał w sobie ten 

posiłek na podstawie poniższej tabeli kalorii? 

PRODUKT kcal/100 g 

zupa pomidorowa z makaronem 43 

kotlet schabowy 359 

ziemniaki 61 

mizeria ze śmietaną 33 

ciastko kokosowe 405 

 

Rozwiązanie: 

 

Zupa pomidorowa z makaronem: 43 • 3 = 129 

Kotlet schabowy: 359 + (359 : 2) = 359 + 179,5 = 548,5 

Ziemniaki: 61 • 2 = 122 

Mizeria ze śmietaną: 33 + (33 : 2) = 33 + 16,5 = 49,5 

Ciastko kokosowe: 405 : 2 = 202,5 

Kaloryczność całego posiłku:  

(129 + 548,5) + (122 + 49,5) + 202,5 = 677,5 + 171,5 + 202,5 = 1051,5 

 

Odpowiedź: Ten posiłek miał 1051,5 kcal. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia 

Jan Jagiełło, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska - Bąk 
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Zadanie* 

 

Jacek, Gabrysia, Adam i Wojtek zajadali się dużymi i małymi kawałkami 

czekolady. Jeden duży kawałek (d) czekolady to 4 małe kawałki (m). 

Jacek zjadł 1 duży kawałek i 5 małych, Gabrysia zjadła 2 duże kawałki  

i 2 małe, Adam zjadł 3 duże a Wojtek zjadł 2 duże kawałki i 5 małych. 

Kto zjadł najwięcej czekolady? 

 

Rozwiązanie: 

 

a) Ile czekolady zjadł Jacek? 

1d + 5m = 1 • 4 m + 5m = 9m 

 

b) Ile czekolady zjadła Gabrysia? 

2d + 2m = 2 • 4m + 2m = 10m 

 

c) Ile czekolady zjadł Adam? 

3d = 3 • 4m = 12m 

 

d) Ile czekolady zjadł Wojtek? 

2d + 5m = 2 • 4m + 5m = 13m 

 

Odpowiedź: Najwięcej czekolady zjadł Wojtek. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Franciszek Jagiełło, klasa II b 

Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 
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Zadanie* 

 

Ala, Basia, Czarek, Dominika i Ewelina jedli owoce - gruszki, jabłka, 

jagody, wiśnie i żurawiny. Każde dziecko zjadło tylko jeden owoc: 

- Ala nie jadła jagód 

- Basia zjadła owoc, którego nazwa zaczynała się na literę „j” 

- Czarek zjadł ulubiony owoc Eweliny 

- Ewelina zjadła jeden ze swoich ulubionych owoców - wiśnię albo 

żurawinę  

- Dominika jadła jabłko 

- Czarek był uczulony na wiśnie. 

 

Jaki owoc zjadło każde dziecko?  

 

Odpowiedź: 

 

owoc Ala Basia Czarek Dominika Ewelina 

jabłko - - - 1 - 

jagoda - 1 - - - 

wiśnia - - - - 1 

żurawina - - 1 - - 

gruszka 1 - - - - 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

 

 

Zuzanna Lomott, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska - Bąk 
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MY FAMILY 

 

My Mum 

My mum`s name is Aneta. She is amazing. She likes dogs, tomatoes 

and she hugs me and my brother. She loves theatre. My mum is thin. 

She`s got brown eyes and short dark brown hair.  

 

My Dad 

My dad`s name is Michał. I love my dad. He likes whales, board games 

and red colour. He loves reading books. My dad has got brown hair and 

blue eyes. He wears glasses. He has a beard.  

 

My Brother 

My brother`s name is Maciek. He is 2. My little brother is funny. He likes 

chocolate eggs, owls, tractors and planes. He doesn`t like going 

sleeping, going back home and washing his hair. He`s got blue eyes 

and blonde hair. I like playing with him very much. He is so sweet! 

 

Me 

My name is Zoja. I am eight. I like cats, owls, school breaks and playing 

with my friend, Klara. I`ve got brown eyes and brown hair.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

We like to be together — we love travelling together. We are going to 

ride bikes a lot this summer.  

 

Zoja Peręcka, klasa II g 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik – Petrykowska 
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Przyjaciel to skarb 
 

 Uważam, że przyjaźń jest bardzo ważną rzeczą w życiu 

człowieka. Kto ma przyjaciela, ten znalazł skarb. Dzięki przyjaciołom nie 

można czuć się samotnie. 

 Moją najlepszą przyjaciółką jest Ania. Jest ona jednocześnie 

moją cioteczną siostrą. Ma, tak samo jak ja, dziesięć lat. Mieszka  

w Warszawie, dlatego możemy się często spotykać. Jest bardzo 

wysoka i szczupła. Ma ciemnobrązowe, długie włosy i brązowe oczy. 

 Moja siostra jest bardzo miła, przyjacielska, uczynna i chętna  

do pomocy. Często pomaga naszemu dziadkowi i babci. Jest wesoła  

i uśmiechnięta. Ma fajne pomysły na wspólne zabawy. 

 Ania jest wysportowaną dziewczynką i lubi się gimnastykować. 

Uwielbia grę w badmintona, tenisa stołowego, siatkówkę. Bardzo 

szybko biega. W wolnym czasie rysuje. Bardzo lubi czytać książki, 

dlatego czyta prawie bez przerwy. Ponadto uwielbia zwierzęta,  

a szczególnie koty. Zbiera zdjęcia, naklejki i różne obrazki z kotami. 

 Przeważnie spędzamy wspólnie wakacje, dlatego też dużo 

czasu jesteśmy razem. Wymyślamy różne ciekawe zabawy, np.: 

wspinamy się na drzewa, budujemy indiańskie tipi, czy pleciemy wianki 

z kwiatków. Dużo jeździmy i ścigamy się na rowerach. Pomagamy także 

dziadkowi zbierać porzeczki, maliny i borówki. Kąpiemy się w basenie  

i strzelamy z łuków. Opiekujemy się kotami i dajemy im jedzenie. Razem 

z moją przyjaciółką przeżywamy fajne przygody. 

 Bardzo lubię moją najlepszą przyjaciółkę Anię i mam nadzieję, 

że nasza przyjaźń będzie trwała na zawsze. 

  
Aleksandra Zieniewicz, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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We enjoy spending time together. We play board games and ride a bike.  

I help my dad in the garden. Every evening my mom reads books to me.  

Sometimes we go to the cinema or theatre.  

Every year at summertime we go to the seaside.  

We eat ice cream and swim in the sea.  

Every winter we go to the mountains. We love skiing. 

And We Love Hugging ! 

Kajetan Mędyk, klasa II f 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik – Petrykowska 

 

 

My mom has got  

brown eyes and brown hair.  

She loves reading books  

and she loves crochet. 

 

My dad has got 

brown eyes and grey hair.  

He loves working in our garden 

 and he loves eating sweets. 

 

My name is Kajetan. 

I’m 8 years old. 

I like reading books and playing computer games. 
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Czym jest przyjaźń? 

 

 W życiu człowieka jest wiele wartości. Jedną z nich jest 

przyjaźń. Jest ona miłym uczuciem, które sprawia, że czujemy się lepiej 

i jesteśmy weseli. Z przyjaciółmi można się bawić, śmiać i żartować. Na 

nich zawsze można polegać. Jeśli przyjaciel powierzyła jakiś sekret, nie 

wolno go zdradzić. Prawdziwy przyjaciel nie zawiedzie w potrzebie. 

 Przyjaźń w naszym życiu jest bardzo ważna, więc trzeba o nią 

dbać. Gdybyśmy nie mieli przyjaciół, to czulibyśmy się samotni  

i nudzilibyśmy się jak mopsy. Rodzina i przyjaciele to nasze najbliższe 

osoby, dlatego przyjaźń jest tak ważna. Jest warta tyle, co najcenniejszy 

skarb. 

 
Aleksandra Fabisiak, klasa II a 

Opiekun – p. mgr Małgorzata Graczyk 

 

 

 
 

Maria Zieniewicz, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

Uczniowie klasy III zorganizowali 5 dniową wycieczkę rowerową 

szlakiem Orlich Gniazd. Pierwszego dnia przejechali odcinek 16 

kilometrów. Przez trzy kolejne dni pokonywali dystans o 2 kilometry 

krótszy niż dnia poprzedniego. Ostatniego dnia przejechali trasę  

o połowę krótszą niż dnia pierwszego. Ile kilometrów w sumie 

przejechali uczniowie III klasy podczas wycieczki? 

 

Rozwiązanie: 

 

16 + 14 + 12 + 10 + 8 = 60 (km) 

 

Odpowiedź: Uczniowie podczas wycieczki przejechali dystans 60 

kilometrów. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia z mamą. 

 

Karol Rębilas, klasa III f 

Opiekun – p. mgr Aldona Ćwiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zofia Zajenkowska, klasa V b 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Wiosna 

 Pewnego dnia zajączek obudził 

się wcześniej niż zwykle. Coś mu mówiło, 

że już pora wstać, choć na dworze było 

jeszcze ciemno. Wstał więc z łóżka, 

przeczesał puszyste futerko, zjadł dwie 

soczyste marchewki na śniadanie i czuł, że 

dzisiejszy dzień będzie wyjątkowy. Nie 

wiedział tylko dlaczego. Ponieważ było 

jeszcze za wcześnie, aby iść się bawić  

z kolegami, postanowił więc posprzątać 

dokładnie w swojej norce. Zamiótł podłogę, 

wyrzucił okruszki i ogonki z marchewek  

i poukładał zabawki. Gdy już wszystko było porządnie posprzątane, 

postanowił przejrzeć zimowe zapasy. Ze smutkiem zauważył, że  

na półkach pozostało już kilka słoików z dżemem marchewkowym,  

a zapasy suszonych marchewek starczą zaledwie na tydzień. 

Spostrzegł też, że świeżo wymieciona podłoga znów pokryła się 

śmieciami, którymi była jego własna sierść. 

 Zajączek był bardzo zdziwiony tymi odkryciami, a nawet 

przestraszył się nieco. Postanowił jednak nie przejmować się. Bardzo 

chciał pobawić się ze swoimi przyjaciółmi. Słońce już świeciło na niebie  

i zajączek miał nadzieję, że jego koledzy także będą chcieli się bawić. 

Gdy zajączek wyszedł, poczuł jak mocno grzeje go słońce. Grzało ono  

i świeciło dziś mocniej niż ostatnio. Zajączek zobaczył, że na łącze 

zgromadzili się już jego koledzy. Gdy podszedł do nich, okazało się,  

że również oni wstali dziś wcześniej i sprzątali swoje norki. Zajączki 

rozejrzały się wokół i zobaczyły mnóstwo kolorowych kwiatów  

na łąkach. Spojrzały w górę i zobaczyły bociany lecące na niebie. 

Wciągnęły w noski zapach kwitnących kwiatów jabłoni. Gdy zajączki 

usłyszały głośmy śpiew ptaków i poczuły ciepły wiatr, nagle zrozumiały 

co się stało. Przyszła wiosna! 

 

Nina Skrodzka, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Danuta Bartkiewicz 
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Zadanie* 

 

Grupa 35 kibiców, składająca się z 12 kobiet, 16 mężczyzn i 7 dzieci, 

postanowiła przygotować się do oglądania meczu swojej drużyny. Dla 

wszystkich zakupiono szaliki, dla dorosłych kibiców – trąbki i kołatki. 

Dzieciom kupiono kredki do pomalowania twarzy w barwy narodowe. 

Ponadto kobietom zakupiono kapelusze, a mężczyznom – koszulki. Ile 

kibice zapłacili łącznie, jeśli dostali 400 zł rabatu?  

 

 

    

 

szalik 17,50 zł                      kapelusz 22 zł              koszulka 31,50 zł  

 

 

 

 

trąbka 11,20 zł         kołatka 8,80 zł      kredki do malowania twarzy 13 zł 

 

Rozwiązanie: 

 

Obliczam koszt szalików dla wszystkich kibiców: 

35 • 17,50 zł = 612,50 zł  

 

Obliczam koszt trąbek i kołatek dla dorosłych kibiców: 

(12 + 16) • (11,20 zł + 8,80 zł) = 28 • 20 zł = 560 zł  

 

Obliczam koszt kredek do malowania twarzy dla dzieci: 

7 • 13 zł = 91 zł  
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Obliczam koszt kapeluszy dla kobiet: 

12 • 22 zł = 264 zł  

 

Obliczam koszt koszulek dla mężczyzn: 

16 • 31,50 zł = 504 zł  

 

Obliczam koszt wszystkich zakupów: 

612,50 zł + 560 zł + 91 zł + 264 zł + + 504 zł = 2031,50 zł  

 

Obliczam koszt zakupów po uwzględnieniu rabatu: 

2031,50 zł – 400 zł = 1631,50 zł  

 

Odpowiedź: Kibice łącznie zapłacili 1 631,50 zł. 

 

*Źródło: Próbny sprawdzian szóstoklasisty z Operonem 2012. 

 

Jan Kochaniak, klasa V b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iga Janczewska, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława 

Jeziorska 
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Taniec – moja pasja 

 

 Mój tata pochodzi z Peru. Jest muzykiem. Potrafi grać na wielu 

instrumentach, np. na gitarze, mandolinie, kontrabasie, bongos, congas, 

maracas, huiro, cajon i na instrumentach andyjskich, takich jak quena  

i zamponia. Wszystkiego nauczył się sam. 

 W wieku 30 lat wyjechał ze swojej ojczyzny i przejechawszy pół 

świata, wreszcie dotarł do Polski. Przez cały ten czas zarabiał, tworząc 

muzykę i poznając nowe jej rodzaje i rytmy. 

 Mając takiego tatę, muzyka towarzyszy mi od urodzenia. 

Słuchamy różnych jej gatunków: od folkloru, po salsę, pop i muzykę 

klasyczną. Tata mówi, że muzykę mamy we krwi. 

 Jak moja siostra była młodsza, rodzice zapisali ją do klubu 

tanecznego obok naszego domu. Ja też chciałam, ale byłam jeszcze  

za mała, więc zaczęłam trochę ćwiczyć w domu. Po roku mogłam 

chodzić na zajęcia i szybko zaczęłam jeździć na zawody, na których 

odnosiłam sukcesy. Moim największym sukcesem było zdobycie 

Mistrzostwa Polski w Show Dance w kategorii duety do lat 7 oraz 

zdobycie tytułu Vice Mistrza Polski w Modern Dance w kategorii Solo  

do lat 7. 

 Po kilku latach przeniosłam się do innego klubu, w którym  

do dnia dzisiejszego rozwijam swoją pasję. 

 

Luceli Dutkiewicz – Avila, klasa V b 

Opiekun – p. mgr Renata Piłat 
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Zadanie* 

 

Spotkało się dwóch ojców i dwóch synów. Chcieli podzielić się trzema 

płytami z utworami patriotycznymi. Czy możliwy jest taki podział płytami, 

aby każdy otrzymał taką samą ilość płyt? 

 

Rozwiązanie: 

 

Spotkało się trzech mężczyzn: Dziadek, Ojciec  

i Syn. 

Dziadek jest ojcem dla Ojca, Ojciec jest synem 

Dziadka i jednocześnie ojcem Syna, a Syn jest po 

prostu synem Ojca. 

 

Odpowiedź: Tak, każdy dostanie jedną płytę. 

 

*Źródło: Zadanie wymyślone przez ucznia na podstawie zadania  

z materiałów od nauczyciela. 

Tomasz Rumiński, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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MY BEST MEMORY 

 My  birthday was in January so my two friends had an idea to 

make a surprise for me. They were thinking about it a lot and they were 

hiding it from me. Then they decided – let’s make a presentation! 

 One of them invited the other to her house on Saturday  

so I didn’t know anything. They found a lot of our photos. Some  

of them were very old for example from the fourth grade, but the rest  

of them were taken a few months ago. They chose only some of them. 

Then girls wrote some descriptions of photos, for example when they 

were taken. They added soundtrack which was  a very beautiful song 

written by Ed Sheeran- one of my favourite musicians.  

 The last point of their “Surprise plan” was to show it to me. The 

only problem was that they had to show it on a computer. Luckily we 

had an IT lesson in a classroom, where is a big screen. They asked our 

teacher to show it. She let them do it and their plan was fulfilled. I was 

crying, but they were laughing. Then they gave me that presentation  

on USB-stick, so I can watch it always when I want! Lucky me! I love my 

friends a lot! 

Michalina Krawczyk, klasa VI e 

Opiekun – p. mgr Eliza Łyżwińska 
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Zdrowie najważniejszą wartością człowieka 

 

 Ostatnio w moim życiu zdarzają się naprawdę nieprzyjemne 

historie. W szkole dostaję gorsze oceny, a tym samym moje 

samopoczucie jest nie najlepsze. Lecz tym razem stała się rzecz, która 

wyrządziła krzywdę całej mojej rodzinie. 

 Jeden z moich kuzynów - Kamil, jest studentem farmacji. Prawie 

cały swój wolny czas poświęca nauce, ponieważ ten kierunek jest 

bardzo wymagający. Tym samych chłopak jest bardzo przemęczony. 

Tuż przed świętami, podczas zajęć, koleżanka zauważyła, że jedna 

źrenica Kamila jest bardzo rozszerzona, natomiast druga w ogóle 

niewidoczna. Wskutek tego zdarzenia chłopak trafił od razu do szpitala. 

Lekarze zabrali się za sprawdzanie stanu jego zdrowia. Pierwszym 

podejrzeniem był udar. Wszyscy zastanawiali się, jak taki młody 

człowiek może  tak ciężko i poważnie zachorować. Przeszedł szereg 

badań, które wykluczyły tę  jednostkę chorobową. Lekarz prowadzący 

Kamila stwierdził, że chłopak ma objawy, które występują u osób 

cierpiących na nowotwór płuc. To jeszcze bardziej nas  zaniepokoiło. 

Mama z ciocią całe Święta Wielkanocne spędziły przy szpitalnym łóżku 

mojego kuzyna. Po kompleksowych badaniach, okazało się, że Kamil 

cierpi na chorobę genetyczną. Chłopak niedawno wyszedł ze szpitala, 

lecz musi do końca życia przyjmować leki.  

 Ludzie najczęściej nie dbają o zdrowie. I bardzo niedobrze, bo 

przecież ono jest najważniejszą wartością w życiu. Nic innego tak 

naprawdę się nie liczy. Jeśli ma się zdrowie, ma się wszystko. Reszta  

to tylko dodatek. Tego mnie nauczyła ta przykra historia. 

 

Oliwia Rudomina, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Joanna Strzałkowska 
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WORK IN OUR LIVES 

 
 When we think about work we usually think about our parents. 

When we are at school, they work to earn money. When they come 

back home, but they also work taking care about their families. We are 

students and work as well and we have our responsibilities, too.  

It is because work is something that all people do and need. 

 

 First of all, people work to earn 

money. Every day they wake up in the 

morning and go to places of their work. 

Because of this, we can do different 

things: we can send a letter at a post 

office, buy bread in a bakery, have lunch 

in a restaurant or travel to another 

country. There are so many different 

kinds of jobs. 

 

 Children also work, but they do it 

at school. Their work is different than 

adults’. Children’s work means studying. 

They learn how to write and read. They 

also learn maths, science or music and it 

can be difficult for some of them. That is 

why it is important to practice every day 

and make progress. What is more, 

students always have some homework 

to do and  this is so hard!  

 

 We all work at home when we 

do household jobs, too. We and our 

parents always have something to do 

at home. Our parents do some 

shopping and cooking, do the laundry 

or wash the dishes and they have to 

do it almost every day! We help them 
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when we water plants, feed our animals or vacuum. It is also very 

important to tidy up our bedrooms as this way we make our parents 

happy.  

 There is a lot of work in our lives. We work almost always and 

almost at every age. Students work at school and adults have their jobs. 

Sometimes work can be difficult to perform but usually we are happy to 

work and work makes our lives more beautiful. Work can be even more 

satisfying and fun when we share our duties and do it together with 

other people! 

Stanisław Mroczek, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Marta Szil 

 

Zadanie* 

 

Karolina dla utrzymania kondycji codziennie rano przebiega trzykrotnie 

dookoła boiska w kształcie prostokąta. Szerokość boiska wynosi 95 m. 

Jaką długość ma to boisko, jeśli Karolina każdego ranka pokonuje 

odległość mniejszą o 600 metrów od 3km? 

 

Rozwiązanie: 

 

3000 – 600 = 2400 

2400 : 3 = 800 

2 • 95= 190 

800 – 190 = 610 

610 : 2 = 305 

 

Odpowiedź: Boisko ma długość 305 m. 

 

*Źródło: Mała olimpiada matematyczna 2015 r. 

 

Łukasz Dymek, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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Me and My Family 

 

 
 There are four people in my family: me, my dad, my mom and my 

brother.  

We like to spend time travelling around the world 

 
 This is my mom 

 

Her name is Anna. She's middle height and 

she has got blonde straight hair. Her eyes 

are green. 

She loves small pets such as dogs and 

cats. She likes horses, too. She usually 

helps me with my homework.  

I can always trust her. 

 

 
 This is my dad 

 

His name is Andrzej.  

He's tall and he has got black straight hair. His 

eyes are brown.  

He's a good cook and he often cooks with me.  

He likes playing board games and football with 

me. He's my best friend. 
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 This is my brother 

 

His name is Jan.  

He's little and he has got blonde straight 

hair. His eyes are brown.  

He loves dogs, cats and Lego bricks.  

This year he will go to school. 

I love him very much.  

 

 

 
 This is me 

 

My name is Michal. I'm tall. I have got blonde 

straight hair. My eyes are blue. I like playing 

football and playing board and computer 

games.  

I play for Warsaw Football Club “Legia”.  

I want to be a professional football player. 

 

 

 

 

 

 

Michał Śmiech, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik - Petrykowska 
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Zadanie* 

 

Marta rozchorowała się na anginę. Pediatra przepisał jej antybiotyk:  

1 tabletkę 3 razy na dobę przez siedem dni oraz probiotyk: 1 saszetkę 

dziennie przez cały okres kuracji antybiotykowej i jeszcze dodatkowo 

przez dwa tygodnie. Mama wykupiła w aptece antybiotyk, który zawierał 

3 listki po 10 tabletek oraz opakowanie probiotyku zawierające 20 

saszetek.  

 

a) Oblicz ile tabletek antybiotyku potrzebuje Marta na cała kurację 

i czy wystarczy leku z opakowania zakupionego przez mamę  

z recepty? 

 

b) Oblicz także ile probiotyku potrzebuje Marta na leczenie 

zgodnie z zaleceniami lekarza i powiedz czy wystarczy 

probiotyku zakupionego przez mamę w aptece? 

 

Rozwiązanie: 

 

a) 3 tabletki • 7 dni = 21 tabletek na tydzień 

3 listki • 10 tabletek = 30 tabletek 

30 – 21 = 9  

 

Odpowiedź: Marta potrzebuje 21 tabletek antybiotyku na całą kurację. 

Opakowanie zakupione przez mamę wystarczy na cały okres leczenia i 

zostanie jeszcze 9 tabletek. 

 

b) 1 saszetka • 21 dni = 21 saszetek  

 

Odpowiedź: Na całe leczenie probiotykiem Marta potrzebuje 21 

saszetek, więc nie wystarczy probiotyku kupionego przez mamę. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia z mamą. 

 

Piotr Bęben, klasa III f 

Opiekun – p. mgr Aldona Ćwiek 
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Gabriela Kondrat, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Mirosława 

Jeziorska 

Zadanie* 

 

Bartek uwielbia przyjaciół. Ma ich 16. Połowę z nich zna z harcerstwa. 

Połowę tej połowy z przedszkola, a pozostałych poznał w szkole. Ilu 

przyjaciół z harcerstwa ma Bartek, ilu z przedszkola, a ilu poznał  

w szkole? 

 

Rozwiązanie:  

 

16 : 2 = 8 

8 : 2 = 4 

16 – 8 – 4 = 4 

 

Odpowiedź: Bartek ma 8 przyjaciół harcerzy, 4 zna z przedszkola  

i 4 poznał w szkole. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Krystiana Tymczyszyn, klasa II a 

Opiekun – p. mgr Małgorzata Graczyk 


