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Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: 

dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada. 

 

Stanisław Staszic 

 

 

Niniejsza publikacja została wydana dzięki wsparciu finansowemu Rady 

Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 293 im. J. Kochanowskiego  

w Warszawie. 
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CZTERY ŻYWIOŁY 

Zeus błyszczący, czyli Ogień, 

życiodajna Hera, czyli Powietrze,  

Aidoneus, czyli Ziemia  

i Nestis, czyli Woda. 

Wszelkie powstawanie, 

to łączenie się i rozdzielanie 

(miksis kai dialaksis) 

tych czterech elementów. 

 
Empedokles 

                                
 
Drodzy Czytelnicy, przed Wami kolejna część publikacji Pars pro toto, 

czyli Szkoła Podstawowa nr 293 w miniaturze przygotowanej przez 

Zespół Wspierania Uzdolnionych. Promując osiągnięcia uczniów 

objętych Programem Wars i Sawa, niniejsza książka zawiera zbiór prac, 

których tematyka koncentruje się wokół czterech żywiołów: Ognia - jako 

żywiołu, który pobudza i działa, Ziemi - będącej fundamentem, na 

którym powstają trwałe dokonania, Powietrza - inspirującego  

i pozwalającego rozprzestrzeniać się informacjom oraz Wody - 

symbolizującej uczucia, emocje, sny i sprawy ukryte w podświadomości. 

Żywioły to podstawowe elementy, z których składa się cały świat. Są 

jedną z największych tajemnic, a jednocześnie stanowią niezwykle 

ważny element istnienia. Oznacza to, iż każda istota jest powiązana  

z jakimś żywiołem, z którego się wywodzi - albo dokładniej, który w niej 

przeważa. Różne są ich oblicza, zarazem groźne i przyjazne, a także 

fascynujące i niepokojące. Żyjemy z nimi w zgodzie albo wypowiadamy 

im wojnę, ale nasze życie jest z nimi nierozerwalnie związane. 

Symbolikę żywiołów zauważamy nie tylko w twórczości, ale także  

w życiu codziennym, np. w formie przysłów, powiedzonek: "cicha woda", 

"być dla kogoś jak powietrze", "niech ci ziemia lekką będzie", "igrać  

z ogniem". Możemy zatem stwierdzić, że od wieków stanowiły one 

inspirację dla wielu twórców w dziedzinie literatury, malarstwa, rzeźby 

czy filmu. 
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Nasi uzdolnieni uczniowie z klas II-VI w roku szkolnym 2015/2016 mieli 

za zadanie w swoich formach literackich z języka polskiego  

i angielskiego, pracach plastycznych, muzycznych i przyrodniczych oraz 

zadaniach matematycznych uwzględnić motyw jednego z wyżej 

przedstawionych żywiołów.   

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja, podobnie jak poprzednie, dzięki 

bogactwu przedstawionych form i różnorodności treści spotka się  

z dużym uznaniem wśród naszych czytelników.   

 

 

Życzymy przyjemnej lektury 

Liderzy Zespołu Wspierania Uzdolnionych 
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Baśń o czterech żywiołach, nad którymi władzę sprawują zwierzęta 

 

 Dawno, dawno temu było sobie Królestwo Zwierząt podzielone 

na cztery części. Władzę nad każdą z części sprawowało zwierzę, które 

miało zdolność kontrolowania jednego z czterech żywiołów.  

 Pierwszym z władców był Ognisty Wilk. Wyróżniał się 

porywczością i chęcią panowania nad wszystkimi. Drugą władczynią 

była Wodna Klacz. Każdego, kto ją spotkał, natychmiast ogarniał 

znakomity nastój. Trzecią władczynią była Łania Ziemi. Jej spokój  

i opanowanie podziwiał cały naród. Zaś czwarta postać była najbardziej 

tajemnicza. Nikt do końca nie wiedział, kim jest. Niektóre zwierzęta 

twierdziły, że to wielki biały ptak, a inne, że cudowny, srebrny gepard. 

Istota ta panowała nad powietrzem. 

Cztery armie z czterech części królestwa toczyły ze sobą zaciętą wojnę, 

lecz gdy po stu latach nikt nie wygrał, władcy postanowili, że stoczą ze 

sobą ostateczny pojedynek, który rozstrzygnie, kto będzie panował nad 

Królestwem Zwierząt.  

 Spotkały się same na leśnej polanie i zaczęły bój. Jednak Łania 

Ziemi i władca powietrza postanowili się poddać bez walki. Mimo to 

Klacz i Wilk nadal walczyli. Wyglądało, że ich bój nigdy się nie skończy. 

Co Wilk podpalał, władczyni wody gasiła. Gdy ona atakowała, Wilk 

zawsze znalazł miejsce, w którym się schronił. Walka trwałaby nadal, 

gdyby nie Łania Ziemi. Sprawiła, że oba walczące zwierzaki nagle 

zapadły się pod ziemię i zostały tam uwięzione, dopóki się nie poddały.  

Trwało to wiele lat, jednak gdy po niemal pięćdziesięciu latach nastąpił 

rozejm, zwierzęta podpisały pakt i cała czwórka zasiadła  

na tronie, by odtąd razem rządzić Królestwem Zwierząt. 

Od tej pory Królestwo żyje w pokoju i wszyscy są szczęśliwi. 

 

 

Weronika Lomott, klasa V a 
Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk  

 



8 
 

Zadanie* 

Pożar w ciągu godziny rozprzestrzeniał się dwukrotnie. Po ilu godzinach 

pożar zajmie powierzchnię co najmniej 5,6 a, jeżeli na początku miał 

tylko 137 m²? 

Rozwiązanie: 

5,6 a = 560 m²                   137 • 2 = 274 m²                   274 • 2 = 548 m²    

548 • 2 = 1096 m² 

1096 m² > 560 m² 

Odpowiedź: Po trzech godzinach. 

*Źródło: Podręcznik do klasy szóstej, Wydawnictwo GWO. 

Adam Rumiński, klasa VI d 
Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 

Amelia Rosiak, klasa III a 
Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 
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Volcano - is a place on the surface of the Earth, where lava and other 
materials go out.  

There are three types of volcanoes: 

1. Active volcanoes, which can erupt constantly or sporadically. 
2. Extinct volcanoes – their activity wasn’t observed in latest ages. 
3. Dormant volcanoes or unexpected, can explode  anytime. 
 

Curiosities  

 Word “volcano” comes from Roman God of fire – Vulcanus.  

 The largest volcano in Europe by the volcano is Etna located in 
Italy.  

 There are roughly 1300 volcanoes by the volcano worldwide. 

 

1. Large magma chamber 

2. Layers of ash emitted by the 

volcano 

3. Layers of lava emitted by the 

volcano 

4. Crater 

5. Ash cloud 

 

 

Adam Stankowski, klasa V c 
Opiekum – p. mgr Paulina Płatek 

 

Volcano 
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Hefajstos - kuje pioruny, póki gorące 

 W mitologii greckiej bogiem ognia jest Hefajstos. Opiekuje się 
on również kowalami oraz złotnikami. Jego rodzice to Zeus i Hera. 

 W sztuce przedstawiano Hefajstosa jako muskularnego, 
brodatego mężczyznę. Zwykle ma przy sobie młot lub inny przedmiot 
wskazujący na zawód kowala. Pokazując go zazwyczaj w pozycji 
siedzącej, ukrywano jego kalectwo. Został kaleką, ponieważ ujął się za 
swoją matką wówczas, gdy Zeus powiesił ją za ręce u szczytu Olimpu. 
Ojciec w gniewie zrzucił go na ziemię. Hefajstos leciał przez cały dzień, 
aż nocą niby meteor spadł na wyspę Lemnos z połamanymi nogami.  

 Zaopiekowała się nim bogini morska Tetyda i zaniosła do swego 
domu. Gdy wracał do zdrowia, z wdzięczności za opiekę wyrabiał 
srebrnonogim boginkom cudowne ozdoby. Żył tak przez dziewięć lat, aż 
zapomniał o nim cały Olimp. Wszyscy byli przekonani, że zginął gdzieś 
w przestworzach Oceanu. Dopiero bóg wina pewnego razu spoił go 
trunkiem, wsadził na osła i sprowadził do domu. Radość była ogromna. 
Wiedziano bowiem, że Hefajstos w potrzebie jest dobrym towarzyszem. 
Dowcipnym i mądrym, a przede wszystkim pożytecznym: wszystko zrobi 
i wszystko naprawi.  

 Zeus, chcąc wynagrodzić Hefajstosowi dawne krzywdy, dał mu 
za żonę najpiękniejszą boginię - Afrodytę. Nie było to jednak szczęśliwe 
małżeństwo. Bogini piękności nie mogła pogodzić się z trybem życia 
swojego męża. Ona lubiła świat i ludzi, a on tylko swoją kuźnię. 

 Hefajstos jest najpracowitszym z bogów starożytnej Grecji. 
Wszyscy przywykli widzieć w nim samotnika, on jednak zawsze ma 
towarzystwo. W swej cudownej kuźni na wyspie Lemnos lub we wnętrzu 
Etny, pośród wiernych cyklopów, dniem i nocą pracuje, jak gdyby 
spoczynek nie był mu potrzebny. Kuje pioruny dla Zeusa, naprawia 
rydwan Słońca. Komu potrzebna tarcza, miecz, piękny pancerz ze złota, 
ten idzie do Hefajstosa i wie, że mu kulawy kowal nie odmówi. 
Wszystko, co wychodziło z jego rąk, jest piękne i misterne. 

 Można powiedzieć, że kuje pioruny, póki gorące... 

Pola Kubrak, klasa VI a 
Opiekun – p. mgr Joanna Strzałkowska 
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Zadanie* 

W czasie obfitego deszczu  grunt pokryła warstwa wody o grubości 10 
mm. Ile litrów wody spadło na 6-hektarową działkę? Ile to wiader? 
(przyjmujemy, że wiadro to 12 l) 
 
Rozwiązanie: 
10 mm = 1 cm 
6 ha = 600 a = 60 000 m² = 600 000 000 cm² 
600 000 000 cm² ˑ 1 cm = 600 000 000 cm³ = 600 000 dm

3
 = 600 000 l 

600 000 l : 12 l = 50 000  
 
Odpowiedź: Na 6 hektarową działkę spadło 600 000 litrów wody, czyli 
50 000 wiader. 

 
*Źródło: Zadanie ze zbiorów nauczyciela. 

Marcin Zaręba, klasa VI c 
Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 

Maja Filipiak, klasa III a 
Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 
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Baśń o ogniu 

 Dawno, dawno temu gdzieś na świecie było sobie Królestwo 

Norlandii. Kraj ten był bogaty i potężny, lecz jego mieszkańcy byli 

bardzo źli. Nigdy nie było im dość posiadanego złota, więc napadali na 

inne państwa. Mimo dostatku naród nie czuł się szczęśliwy, często 

zdarzały się spory, kłótnie i wewnętrzne potyczki. Pewnego dnia dobry 

Władca Ognia z Norlandii postanowił odmienić mocarstwo. 

 Władca Ognia nie był człowiekiem. Wyglądał niczym ogromny, 

latający płomień. Swymi majestatycznymi skrzydłami oświecał wielkie 

przestrzenie. Jego ogniste królestwo znajdowało się pod norlandzką 

ziemią, lecz postanowił wyjść na powierzchnię, bo w kraju działo się 

naprawdę źle. Wielki Ogień zawsze chciał szczęścia kraju, więc  

w trudnych chwilach pomagał jego mieszkańcom. O jego istnieniu 

wiedzieli tylko mędrcy i kapłani, przez których był traktowany niczym 

bóg. 

 Stwór zamierzał zacząć działanie od stolicy. Dotarł tam nocą, 

więc był doskonale widoczny. Strażnicy na murach ujrzeli go z daleka, 

ale nie wiedzieli, co się do nich zbliża. W miarę jak dzieliła ich od 

płomienia coraz mniejsza odległość, czuli coraz większe ciepło  

na sercu. Doznawali jakby wewnętrznej przemiany. Byli coraz 

szczęśliwsi, zapominali o problemach, złości i złych zamiarach. Wpuścili 

Władcę Ognia do miasta bez oporu, wiedzieli, że ma dobre zamiary. 

 Na resztę miasta Wielki Ogień działał podobnie. Gdziekolwiek ta 

niezwykła istota przechodziła, ludzie budzili się i chłód z ich serc znikał. 

Prawie całe miasto było na nogach w środku nocy. Wieść  

o bożku rozeszła się bardzo szybko, każdy chciał spotkać niezwykłego 

stwora. Tymczasem król Norlandii, Teodor III, był bardzo przestraszony. 

Jego serce było najbardziej zatwardziałe i władca nie chciał się 

zmieniać. Wiedział też, że musi zatrzymać Władcę Ognia przed 

przemianą jego żołnierzy, bo ci nie chcieliby wykonywać jego niecnych 

rozkazów. Król Teodor zabarykadował się w swym zamku wraz  

z rycerzami. Powiedział im, że Władca Ognia może przemienić ich tylko 

na gorsze.  
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 Nad ranem całe miasto, poza zamkiem, było przemienione. 

Ludzie byli radośni, pomagali sobie nawzajem i zapomnieli już  

o wszelkich sporach. Władca Ognia pomagał ludziom w zwykłych 

czynnościach, jak zapalanie pochodni czy oświecanie ciemnych 

pomieszczeń. Gdy jeszcze ktoś chciał nocą popełnić przestępstwo, 

płomień oświecał go, by inni mieszkańcy mogli go dostrzec, i kazał mu 

się zmienić. Jednak ludzi niepokoiło to, że po każdej czynności 

niezwykła istota była coraz słabsza. Bożek był o połowę mniej okazały 

niż po wyjściu z podziemi.  

 W końcu ludzie postanowili, że należy przemienić również króla. 

Grupa mędrców poszła wraz z Władcą Ognia przed twierdzę. Była ona 

zabezpieczona najdokładniej jak to możliwe, więc dla bożka wypalenie 

otworów wiązało się z wielkim wysiłkiem. Wreszcie dotarł do ogromnego 

pomieszczenia, w którym Teodor przebywał wraz z żołnierzami. 

Rycerze byli wielce przerażeni, myśleli że stwór ich spali. Stało się 

oczywiście inaczej. Latający płomień znalazł się przy suficie 

pomieszczenia i skupił całą swą moc, by stopić lód w najzimniejszych 

sercach w Norlandii. Długo nie działo się nic, aż nagle ze stwora 

wydobyła się cała moc. Wszyscy w komnacie na chwilę oślepli, a potem 

stała się ciemność. Zło w sercach wojowników Norlandii było tak wielkie, 

że wyczerpało całą moc Władcy Ognia. Równocześnie w całym 

mocarstwie zgasł każdy, nawet najmniejszy płomień.  

 Krzesiwa w Norlandii przestały działać i kraj, choć był 

przemieniony, to stał się jednak bardzo mroczny. Mędrcy ze stolicy 

niedługo później przekazali dobro Władcy Ognia całemu narodowi. 

Pozbawienie Norlandczyków ognia było ceną za dawne zło. Królestwo  

upadło, lecz jego mieszkańcy mieli dobre serca i udało im się uzyskać 

pokój, zgodę i pomoc od innych państw. 

 

Krzysztof Białka, klasa VI c 
Opiekun – p. mgr Joanna Strzałkowska 
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W rytmie rozwibrowanego „Tańca ognia” 

 Manuel de Falla wyróżniał się 

umiejętnością docierania do źródeł 

hiszpańskiego folkloru. Naśladowanie gitary  

i kastanietów w partii fortepianu czy orkiestry, 

oszałamiające wielopoziomowe glissanda 

imitujące ruch falban i wachlarzy, harfowe 

arpeggia idą w parze z eksplozją wielości 

barw. Wszechobecność hiszpańskich rytmów 

tanecznych sprawiła, że polem, na którym de 

Falla zasłynął, był balet. 

 Najbardziej znany jest  

z „Trójgraniastego kapelusza” i właśnie  

z „Czarodziejskiej miłości”. Trwająca pół 

godziny suita baletowa składa się z miniaturowych arcydzieł .Jednym  

z nich jest „Taniec ognia”, który został spopularyzowany także  

w transkrypcji fortepianowej. Najbardziej znane i nośne znaczeniowo są 

„Scena w jaskini”, w zamyśle wokalna 

„Pieśń nieszczęśliwej miłości”, jarzący 

rozwibrowanym brzmieniem smyczków 

„Rytualny taniec ognia” oraz finałowe 

„Dzwony o świcie” ogłaszające triumf 

dnia i nowej miłości. 

 Manuel de Falla napisał  balet 

w 1915 roku dla andaluzyjskiej 

Cyganki Pastory Imperio, która swoim 

śpiewem i tańcem elektryzowała 

ówczesną Hiszpanię. 

 

Katarzyna Gołąb, klasa VI d 

Opiekun – p. mgr Agnieszka Szumna 

 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://happy-barcelona.pl/barcelona-oryginalnie/warsztaty-flamenco/&bvm=bv.112064104,d.d24&psig=AFQjCNFwGemen8hO3g2h5e0HUZjISA0xhA&ust=1452980275971335
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Zadanie* 
 
W Afryce wybuchł pożar sawanny. W ciągu minuty ogień pochłania 
kolejne 60 m

2
 sawanny. Strażacy dojechali na miejsce w 24 minuty od 

chwili wybuchu pożaru. Jaki procent sawanny był w ogniu po 
przyjechaniu strażaków, jeśli sawanna ma powierzchnię 4 ha? Jak długo 
musiała by się palić, aby spłonęła cała? 
 
Rozwiązanie: 
 
Powierzchnia sawanny:                4 ha = 40000 m

2                    
 

Powierzchnia sawanny w ogniu 
do przyjazdu strażaków:

    
60 m

2
 • 24 = 1440 m

2
 

 

 1440

40000
 = 

144

4000
 = 

36

1000
 = 3,6

o
/o 

  

60 m
2 
sawanny płonie w ciągu 1 minuty (60 sekund), czyli 1m

2 
 w ciągu 

1 sekundy. Zatem 40 000 m
2 
sawanny spłonie w ciągu 40 000 sekund. 

 
40 000 : 60 = 666 r 40 
40000 sekund = 666 minut 40 sekund 
 
666 : 60 = 11 r 6 
666 minut = 11 godzin 6 minut 
  
Zatem 40000 sekund = 11 godzin 6 minut 40 sekund 
 
Odpowiedź: W ogniu było 3,6

o
/o sawanny w chwili, gdy przyjechali 

strażacy. Aby sawanna spłonęła cała potrzeba 11 godzin 6 minut i 40 
sekund. 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 
 

Bernard Przeździecki, klasa VI b 
Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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THE FIRE ELEMENT 

 

Fire is an important part of all cultures and 

religions and it is one of the four classical 

elements.  

Fire gives us warmth, we feel well and relaxed 

sitting around the fire camp or nearby the 

candle. It gives us light, too. We use fire in the 

kitchen  for cooking and baking. A flaming candle is placed on almost 

every altar regardless of religion. Fire is 

necessary in the industry, for example in 

the glassworks and ironworks. 

Nowadays we can’t imagine our life 

without it.  

On the other hand, uncontrolled fire is 

very dangerous. It destroys everything: burns forests, meadows or 

houses.  

The fire element is mentioned in 

ancient Greek philosophy and 

science. In one Greek myth, 

Prometheus stole fire from the 

gods to protect the helpless 

humans, but was punished for this 

charity. Thanks to it people could 

make weapons to subdue animals, 

for example. Moreover, they could make tools to cultivate the earth, 

warm their dwellings and became independent on the weather.  

In the astrology people born under the astrological signs of fire: Aries, 

Leo and Sagittarius  are thought to have dominant, fire personalities. 

Fire personalities are believed to have good leading qualities and also 

tend to be enthusiastic, extroverted, rebellious, passionate, brave and 
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valiant. However, they can also be hot-tempered, uncontrollable and 

angry 

 

 

 

 

 

 

Maksymilian Baj, klasa VI d 
Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 

 

Zadanie* 

Strażacy gaszą  5 pożarów tygodniowo. Na jeden pożar zużywają 420 

litrów wody. Ile litrów zużywają strażacy przez 4 tygodnie? 

 

Liczba pożarów ugaszonych w 4 tygodnie: 4 • 5 = 20 

Zużycie wody przez 4 tygodnie: 420 • 20 = 8400 litrów 

Odpowiedź: Strażacy przez 4 tygodnie zużywają 8400 litrów wody. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 

Jan Jagiełło, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Monika Hass 
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Zabawa w chowanego 

 Było sobotnie popołudnie. Rodzice Asi i Kacpra szykowali się do 

kina. Zdecydowali, że ich dzieci są już duże i mogą po raz pierwszy 

pozostać same w domu. Po wyjściu rodziców dziewczynka i chłopiec 

zgodnie z obietnicą bawili się grzecznie w swoich pokojach. Asia zajęła 

się zabawą w teatrzyk, a Kacper rysował rycerzy Jedi. Po jakimś czasie 

obojgu dzieciom zaczęło się nudzić. Asia zaproponowała, żeby pobawili 

się razem w chowanego. Pierwsza szukała Asia. W kącie pokoju 

odliczała powoli do dziesięciu. Kacper w tym czasie biegł do dużego 

pokoju schować się za biurkiem ojca. Przez nieuwagę potknął się  

o przewód elektryczny grzejnika, który upadł na dywan. Kacper przejęty 

zabawą  zlekceważył tę sytuację. W pewnym momencie dzieci 

spostrzegły wydobywający się z dużego pokoju dym. Gdy tam zajrzały, 

zobaczyły palący się dywan. Pospiesznie wyszły z mieszkania, 

zabierając telefon. Gdy znalazły się w bezpiecznej odległości od pożaru, 

zadzwoniły po pomoc. Pamiętały, że w takich sytuacjach należy zawsze 

dzwonić pod numer 112. Opowiedziały przez telefon, co się stało, 

podały dokładny adres zamieszkania i czekały w bezpiecznym miejscu 

na pomoc. Straż pożarna przyjechała bardzo szybko i ugasiła płonący 

dywan. Na szczęście nic innego się nie spaliło. 

  Po powrocie rodzice byli bardzo poruszeni zaistniałym 

zdarzeniem. Strażacy uspokoili ich i pochwalili zachowanie dzieci, które 

w tej sytuacji zachowały się wzorowo. Rodzice byli dumni z postawy Asi 

i Kacpra, którzy pomimo takiego zagrożenia nie wpadli w panikę  

i zrobili wszystko, co mogli, aby zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia. 

 

Oliwia Rudomina, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Joanna Strzałkowska 
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Zadanie* 

 

Strażakom zabrakło wody do gaszenia pożaru. Dwie ulice dalej znajduje 

się basen pełen wody. Basen ma pojemność 5000 litrów wody. W wozie 

gaśniczym mieści się 1000 litrów. Jedna operacja dojazdu do basenu, 

pobranie wody, powrót na miejsce pożaru i wypompowanie wody na 

ogień, zajmuje 23 minuty. Po jakim czasie, od podjęcia decyzji  

o zabraniu wody z basenu, strażacy wyleją na ogień ostatnią kroplę 

wody z basenu? 

x = (5000 : 1000) • 23  

x = 5 • 23 

x = 115  

Odpowiedź: Minie 115 minut zanim strażacy wyleją ostatnią kroplę 

wody. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
Tomasz Rumiński, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Monika Hass 

 

 
Aleksandra Zieniewicz, klasa II b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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Co zrobił „Orfeusz w piekle”? 

 Jakub Offenbach (1819 -1880) – uważany jest jednego  

z najwybitniejszych reprezentantów XX – wiecznej operetki francuskiej. 

W pierwszej operetce – „Orfeusz w piekle", wystawionej w 1858 roku, 

kompozytor przedstawił dramatyczny mit o genialnym śpiewaku, który 

za zgodą bogów udaje się do Hadesu, aby wyprowadzić stamtąd swoją 

ukochaną Eurydykę. Historia ta nie tylko zamienia na muzyczną 

groteskę, lecz również uaktualnił realia dworu cesarza Napoleona III. 

 Cała opowieść zaczyna się w Tebach, gdzie żyje Orfeusz  

i Eurydyka, małżeństwo, które nienawidzi się całym sercem, działa 

sobie na złość i zdradza wzajemnie. Eurydyka kocha pszczelarza 

Arysteusza, a Orfeusz piękną Pomponię.  

 W I akcie poznajemy naszych bohaterów w trakcie sprzeczki, 

kiedy jednogłośnie stwierdzają, że najlepszym rozwiązaniem byłby 

rozwód, kończący ich męki wspólnego życia. Nie jest to jednak możliwe, 

ponieważ inaczej ich losy zostały zapisane w Księdze Przeznaczeń  

w Ministerstwie Spraw Wiecznych. Zgodnie z nią muszą być 

przykładnym małżeństwem, a nad skrupulatnym wypełnieniem 

przeznaczenia czuwa nieubłagany Los. W tracie okazuje się, że 

ukochanym Eurydyki jest Pluton, bóg Piekła, który może ją uprowadzić 

do Hadesu, jedynie ją uśmiercając. Znalazłszy list pożegnalny Eurydyki, 

Orfeusz tańczy z radości, nie mogąc uwierzyć w swoje szczęście  

i wolność. Niestety bezwzględny Los staje mu na drodze. Musi złożyć 

skargę na Plutona i odebrać żonę z Hadesu. W tym czasie na Olimpie 

panuje straszliwa nuda. Bogowie śpią albo plotkują o swoich 

występkach, narzekają na warunki panujące na Olimpie. Sytuacja 

zmienia się, gdy Olimp obiega wiadomość, że jeden z bogów porwał 

śmiertelną kobietę i ukrył ją w Hadesie. Wszyscy chcą wiedzieć, kto 

odważył się na taki czyn i gdzie ją ukrył, zagadkę rozwiązuje Merkury 

zdradzając, że to Pluton. Winny, stojąc przed obliczem Jowisza, próbuje 

się wykręcać, a bogowie podnoszą bunt przeciwko Jowiszowi powołując 

się na jego występki i miłostki. W tym właśnie momencie na scenie 

pojawiają się Orfeusz z Losem, żądając zwrotu Eurydyki przez Plutona. 

Sam Jowisz przyozdobiony odświętnym ognistym gromem postanawia 
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dopilnować właściwego załatwienia sprawy w Hadesie i udaje się ze 

śmiertelnikami pod ziemię. Bogowie nie mogąc oprzeć się szykującej 

się sensacji podążają za nimi.  

 W II akcie akcja rozgrywa się w Hadesie, gdzie przebywa 

Eurydyka. Jest rozczarowana sytuacją w jakiej się znalazła i żałuje 

swojego czynu. Tymczasem trwa bal zorganizowany przez Plutona. 

Wtedy pojawia się Orfeusz z Losem, który nakazuje mu żądać zwrotu 

żony. Jowisz stawia warunek, że będzie to możliwe, jeśli śpiewak ani 

razu nie obejrzy się w drodze do brzegów rzeki Styks, inaczej straci 

Eurydykę na zawsze. Nie jest to w smak ani Jowiszowi, ani Plutonowi,  

a tym bardziej Orfeuszowi. Jowisz, jako władca Hadesu, wie, jak zmusić 

Orfeusza do odwrócenia się. Użyje swoich piorunów i ognistych 

gromów, których huk wystraszy śmiertelnika. Przerażony Orfeusz 

odwraca głowę i traci na zawsze żonę. 

Amelia Tomczyszyn, klasa VI d 

Opiekun – p. mgr Agnieszka Szumna 

 

 

Urszula Gawkowska, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

Podczas upalnego lata doszło do pożaru lasu. Żeby ugasić pożar 

dowódca straży pożarnej wysłał 2 helikoptery i 10 wozów strażackich, 

które wylewały wodę na płonący las. Pożar był duży, helikoptery 

wylewały wodę i leciały nad obszar lasu łącznie 5 razy, a wozy 

strażackie w tym czasie zdążyły 2 razy wylać całą wodę ze zbiorników. 

Ile litrów wody trzeba było wylać na płonący las, jeżeli wiadomo, że 

zbiornik helikoptera mieści 1000 litrów wody, a zbiornik wozu 

strażackiego mieści 500 litrów? 

Rozwiązanie: 

Liczę, ile wody wylano z helikopterów: 

2 • 5 • 1000 l = 10 000 l 

Liczę, ile wody wylano z wozów strażackich: 

10 • 2 • 500 l = 10 000 l 

Liczę, ile wody wylano łącznie: 

10 000 l + 10 000 l = 20 000 l 

Odpowiedź: Z helikopterów i wozów strażackich wylano 20 000 litrów 

wody. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez Adama Kozłowskiego – tatę ucznia. 
 

Bartosz Kozłowski, klasa II f 

Opiekun – p. mgr Aldona Ćwiek 

 

 
Gabriela Bogusz, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Ogień góry Margoran 

 Było sobie troje dzieci, dziewczynka Miram i dwóch chłopców, 

Gareth i Lore. Mieszkali w Londynie i chodzili do IV klasy. Od zawsze 

mieli nadprzyrodzone zdolności, o których nikomu nie mówili. Lore 

władał ogniem, Miram wodą, a Gareth piaskiem. 

 Pewnego dnia dostali list ze Szkoły Magii. Bez wiedzy rodziców 

udali się rankiem na peron, z którego miał ich zabrać pociąg do Krainy 

Magii. Gdy już się tam dostali, zaczęli naukę w Szkole Magii. Po 11 

miesiącach umieli niemalże wszystkie czary i zaklęcia. Ale właśnie 

wtedy zły czarnoksiężnik Buracebul zawładnął szkołą. Jedyną metoda 

pokonania go było spalenie jego skarpetek w ogniu świętej góry 

Margoran, gdyż ogień wydobywający się z jej wnętrza miał moc 

oczyszczania świata ze zła, które w nim zapanowało. 

 Dzieci zakradły się środku nocy do komnaty czarnoksiężnika  

i zabrały jego skarpetki. Natychmiast ruszyły na górę Margoran.  

Z pomocą nadprzyrodzonych zdolności udało im się przekroczyć 

wzburzoną rzekę i niebezpieczną pustynię. W końcu swych 

umiejętności użył Lore. Wspiął się na sam szczyt góry, a wydobywające 

się z niej płomienie wcale nie parzyły jego stóp i rąk, gdyż umiał nimi 

władać. Wrzucił skarpetki Buracebula w sam środek ognia.  

 Gdy dzieci wróciły do Krainy Magii, wszyscy wiwatowali  

na cześć odważnej trójki. Wkrótce potem mali bohaterowie wsiedli  

do pociągu, który ich tutaj przywiózł i wróciły do Londynu. Już  

na miejscu zauważyli, że są o rok młodsi, i że upłynęła jedynie godzina 

od momentu ich wyjazdu. O swojej przygodzie nie powiedzieli nikomu.   

 Od tej pory żyją jak inne, zwykłe dzieci, ale pamiętają, że  

w Szkole Magii są bohaterami, a ogień góry Margoran potrafi zniszczyć 

każde zło na ziemi. 

Stanisław Mroczek, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Joanna Strzałkowska 

 



24 
 

 
 

Michał Śmiech, klasa II b 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik – Petrykowska 

 

Zadanie* 

Wybuchł pożar, paliły się składy węgla. Przyjechali strażacy i użyli 

pompy wodnej, która pompowała 800 litrów wody na 1 minutę. Ile litrów 

wody zużyli w ciągu 2 godzin i 30 minut?  

Rozwiązanie: 

2 h = 120 min  

2 h 30 min = 120 min +30 min = 150 min 

800 l – 1 min 

150 • 800 l = 120 000 l 

Odpowiedź: W ciągu 2 godzin i 30 minut strażacy zużyli 120 000 litrów 

wody. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia i dziadka Kazimierza Buczyło. 

Kajetan Buczyło, klasa III a 
Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 
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Zadanie* 

Mamy trzy świece, z których jedna pali się w czasie 4 minut, druga  

w czasie 5 minut, a trzecia w czasie 9 minut. W jaki sposób odmierzyć  

6 minut zapalając lub gasząc świece? 

Zakładamy, że zapalanie i gaszenie świec odbywa się błyskawicznie. 

 
Rozwiązanie: 

Zapalamy jednocześnie wszystkie trzy świece. Po 4 minutach świeca  

4-minutowa gaśnie. Gasimy świecę 5-minutową (pozostały kawałek 

pozwoli nam później odmierzyć jedną minutę) i rozpoczynamy 

odmierzanie czasu. Gdy zgaśnie świeca 9-minutowa mija 5 minut  

od momentu, gdy zaczęliśmy mierzyć czas. Aby odmierzyć 6 minut, 

wystarczy teraz zapalić minutowy kawałek świecy 5-minutowej. Gdy on 

zgaśnie minie 6 minut od chwili, gdy zaczęliśmy odmierzać czas. 

Działania: 

5 – 4 = 1           9 – 4 = 5          5 + 1 = 6 

*Źródło: Zadanie ze zbiorów nauczyciela. 

Anna Wszoła, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska Bąk 
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Zofia Socha, klasa III a 
Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 

 

Czym jest ogień? 

 Ogień nie jest tylko tym, co widzimy, to także bardzo gorące 

powietrze, ale nie na tyle, by można je było zobaczyć. Stanowi sumę 

obserwowalnych zjawisk towarzyszących na ogół złożonemu procesowi 

spalania, któremu towarzyszą: 

 emisja promieniowania widzialnego, czyli światła w postaci 

charakterystycznych rozbłysków dynamicznie przemieszczających się 

pod wpływem ruchów rozgrzanego powietrza, zwanych płomieniami;  

 emisja promieniowania elektromagnetycznego, to jest ciepła; 

 emisja akustyczna, a więc dźwięki towarzyszące spalaniu. 

 

 Ogień nie jest plazmą, ponieważ ma zbyt niską temperaturę, by 

nią być. Z fizyczno-chemicznego punktu widzenia ogień powstaje  

w wyniku gwałtownego procesu utleniania łatwopalnych gazów, które 
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pochodzą z materiału palnego. Proces ten rozpoczyna się w momencie 

dostarczenia materiałowi palnemu wstępnego impulsu w postaci porcji 

energii i jest następnie podtrzymywany przez samoczynne uwalnianie 

się energii cieplnej. 

 Ogień jest, był i zawsze będzie ważnym źródłem ciepła. 

Człowiek nauczył się go rozniecać już ponad 100 tysięcy lat temu. 

Bardzo często, gdy nie jest kontrolowany, może wywołać pożar.  

Do największych dochodzi w Ameryce Płn., gdzie czasami pożary 

obejmują terytoria równe obszarom parkom narodowym.  

 Nierzadko ludzie wypalają trawy i w efekcie strażacy muszą 

reagować. WYPALANIE TRAW, LASÓW ITP. NIE JEST 

DOZWOLONE W POLSCE.  

 Podobna do ognia jest lawa, która różni się postacią, ponieważ 

jest ona płynna, a ogień jest gazem. 

 Niektóre wulkany, czyli źródła emisji lawy i gęstego dymu, są 

 w tym momencie aktywne. Przykładem jest wulkan znajdujący się na 

terenie parku w archipelagu wysp na. Dzięki jego erupcji od ponad 30 

lat powierzchnia wyspy, na której się znajduje, znacznie się zwiększyła. 

Bardzo gęsty dym, który również wydobywa się podczas wybuchu, 

uniemożliwia loty samolotów w promieniu nawet 100 kilometrów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adam Rumiński, klasa VI d 

Opiekun – p. mgr Anna Łachańska 
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FIRE 

In my opinion fire is a very dangerous element in the world. Firstly, it can 

be calm but from time to time it can also be very dangerous and it can 

make a lot of disasters. The biggest fire was in 1871 in Peshtigo (the 

USA). There were about 2500 victims. 

 

WATER 

I think water is the most dangerous element in the world.  It can also 

make a lot of disasters as well as fire. Tsunami is a good example. The 

biggest tsunami was in 1931 in China. There were about 4000000 

casualties. 
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AIR 

Air is good because we can’t breathe without it, but it can also be 

dangerous. It can cause tornadoes. The tornado can toss cars, heavy 

machines and even houses. There was very big tornado in Manchester 

in the USA in 2003. It had F4 power. Four years after that, there was 

another tornado in Canada. This one was bigger than in the USA. 

Luckily, there weren’t any casualties. The next very big tornado was in 

the USA too, but this time in Alabama. In 1931 there was a very big 

tornado in Lublin, in Poland. It went at 500km/h. 

 

EARTH 

Earth is like air, water and fire. 

It's useful and helpful, but it may 

also be dangerous. In our world 

we had many earthquakes and 

volcano eruptions. For example 

the big earthquake was in 

Kamchatka in 1952. It was nine 

Richter’s degrees.  

 

I think that these elements can destroy people’s lives.  

Michalina Krawczyk, klasa V e 

Opiekun – p. mgr Eliza Łyżwińska 
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Zadanie* 

W lesie było 927 drzew liściastych i 1721 drzew iglastych. Podczas 

pożaru spłonęło 645 drzew liściastych i 941 drzew iglastych. Ile w sumie 

zostało drzew po pożarze? 

Rozwiązanie: 

drzewa liściaste – 927 

drzewa iglaste – 1721 

spalone drzewa liściaste – 645 

spalone drzewa iglaste – 941 

 

(927 – 645) + (1721 – 941) = 1062 

 

Odpowiedź: W lesie zostało 1062 drzewa. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
Adam Wyszyński, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Monika Hass 

 

 

Anna Piotrowska, klasa II b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 



31 
 

Muzyczna opowieść z „Ognistym Ptakiem” w tle 

 Igor Fiodor Strawiński rodził się  

w miejscowości Oranienbaum niedaleko 

Petersburga w Rosji. Nie ukończył żadnej uczelni 

muzycznej, lecz wydział prawa na Uniwersytecie 

w Petersburgu. Trudno jednak uznać go za 

amatora lub samouka, gdyż prywatnie kształcił się 

pod kierunkiem Rimskiego-Korsakowa, który 

zauważywszy jego wielki talent, kierował pierwszymi próbami 

kompozytorskimi Strawińskiego.  

 Strawiński, uważany, za jednego z najbardziej wpływowych 

kompozytorów XX wieku, skomponował ponad setkę utworów.  

Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć: 

 Symfonia Es-dur – 1907  
 Ognisty ptak – balet 1910  
 Pietruszka – balet 1911  
 Święto wiosny – balet 1913  
 Słowik – opera 1914 

 „Ognisty Ptak" (Żar-Ptica, L'Oiseau de feu) to balet fantastyczny 

w jednym akcie i dwóch obrazach. Jego prapremiera odbyła się  

w Paryżu w 1910 roku. Jest  to barwna, pełna rozmachu baśń osadzona 

głęboko w ludowej tradycji rosyjskiej. Wykorzystuje wątki kilku rosyjskich 

baśni. Balet Strawińskiego porywa energiąi świeżością pomysłów. 

Autorem choreografii jest Michaił Fokin. 

 Baśń opowiada o przygodach carewicza Iwana. Bohater 

wędruje po  magicznej krainie w poszukiwaniu ognistego ptaka, który 

pozwoli mu uwolnić piękną carównę z rąk złego czarownika, 

Nieśmiertelnego Kościeja.  Pióra ognistego ptaka posiadają magiczną 

moc. Jednym z najefektowniejszych muzycznie fragmentów dzieła jest 

„taniec piekielny” oddający cechy charakteru wspomnianego 

czarownika. 

Weronika Marud, klasa VI d 

Opiekun – p. mgr Agnieszka Szumna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pietruszka_%28balet%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_wiosny
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Olga Kowal, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 

Zadanie* 

Po awarii prądu, Rysiek zapalił 4 świeczki. Pierwszą świeczkę zapalił  
2 minuty po tym jak zgasło światło. Kolejne świeczki zapalał co 5 minut. 
W momencie gdy zgasła ostatnia świeczka, zapaliło się z powrotem 
światło. Ile czasu trwała awaria prądu jeśli jedna świeczka pali się  
7 minut? 
 
2 + 5 + 5 + 5 + 7 = 24 
 
Odpowiedź: Awaria prądu trwała 24 minuty. 
 
*Źródło: cauchy.pl   

Jacek Rzeszotarski, klasa III d 

Opiekun – p. mgr Monika Szadkowska 
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Zadanie* 

Strażacy na ugaszenia pożaru potrzebują 4000 l wody. Straż pożarna 

za 1 l wody musiałaby zapłacić 1,80 zł. Ile strażacy musieliby zapłacić, 

wiedząc, że mieli w tygodniu 3 zgłoszenia i za każdym razem muszą 

doliczyć 15% wody na straty? 

Rozwiązanie: 

jeden pożar – 4000 l 

koszt 1 l wody – 1,80 zł 

straty wody – 15% 

ilość pożarów – 3 

zużyta woda do pożaru: 

3•(4000l + 15% • 4000l) = 3•(4000l + 0,15 • 4000l) = 3•(4000l + 600l) = 

= 3 • 4600 l = 13800 l 

koszt: 

13800 l  • 1, 80 zł = 24840 zł 

Odpowiedź: Strażacy musieliby zapłacić 24840 zł. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Tomasz Czarniecki, klasa VI d  

Opiekun – p. mgr Tadeusz Płużyczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Rosiak, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Oliwia Rudomina, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 

 

Zadanie* 

W 26 beczkach jest po 172 litrów wody. Ile litrów wody jest we 

wszystkich beczkach? 

Rozwiązanie: 

26 • 172 l = 4472 l 

Odpowiedź: We wszystkich beczkach jest 4472 litrów wody. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Jan Kochaniak, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Zadanie* 

Po Wiśle pływają 180 łódki, a po Odrze pływa 5 razy mniej łódek niż po 

Wiśle. Natomiast po Bugu 3 razy więcej niż po Odrze. Ile łódek pływa po 

tych trzech rzekach? 

180 : 5 = 36 

36 • 3 = 108 

Wisła - 180   
Odra -   36 
Bug - 108         
Razem - 324  
        
Odpowiedź: Razem w tych trzech rzekach pływają 324 łódki. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Bartosz Rodakowski, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 
 

Iga Janczewska, klasa III a 
Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 
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Jak Ogień z Wodą 
 

- Nie psuj mi ciągle zabawy!- wykrzyknął  zdenerwowany Ogień. 

- To ty mi nie przeszkadzaj!- stanowczo odpowiedziała Woda. 

- Przestań mi wreszcie zalewać płomienie, które rozpalam! - zażądał  

z pretensją w głosie Ogień. 

 Ogień i Woda od jakiegoś czasu nie przepadali za sobą i wciąż 

się kłócili. Kiedyś, gdy byli młodsi, bardzo się przyjaźnili. Rodzice Ognia  

i Wody cieszyli się z tej znajomości, ponieważ ich dzieci, które dzięki 

swoim mocom tak bardzo różniły się od rówieśników, nie czuły się 

samotne. Niestety, nic nie trwa wiecznie i sympatia przerodziła się  

z czasem w niechęć.  

Dlatego pewnego dnia Ogień, gdy tylko dowiedział się od swoich 

rodziców, że Woda się przeziębiła, nie krył satysfakcji. W duchu 

pomyślał nawet, że dobrze jej tak. Przez kilka kolejnych dni rodzice 

namawiali go, żeby odwiedził dawną przyjaciółkę, ale nie chciał nawet  

o tym słyszeć. Wtedy rodzice zapytali go o przyczynę takiego 

zachowania. By trochę poruszyć jego gorące zazwyczaj serce, zaczęli 

przypominać synowi podróż w towarzystwie Wody po krajach Dalekiego 

Wschodu, gdzie spotkali króla małp i odbyli najsłodszą kąpiel w życiu - 

w fontannie z czekolady. Wszystko na marne! Ogień i tak nie chciał 

odwiedzić cierpiącej koleżanki. W końcu wyznał rodzicom, że nie lubi jej 

od czasu pewnego zdarzenia… 

 Otóż, wszystkiemu winny był żywioł Wiatru, który od jakiegoś 

czasu mieszkał w sąsiedztwie. Pojawił się na podwórku, gdy Ogień  

i Woda bawili się w najlepsze. Zapytał, czy może się przyłączyć. 

Chętnie na to przystali, gdyż wydawał się na pierwszy rzut oka 

znakomitym kompanem. Jednak po krótkim czasie  okazało się, że  

w jego towarzystwie ogień traci nad sobą panowanie. Z byle powodu 

ogarniała go złość tak wielka, że Woda musiała go kilka razy studzić. 

Nie bardzo jej się to podobało, bo traciła w ten sposób i siłę, i ochotę do 

dalszej zabawy. Wreszcie Ogień i Woda zaczęli się kłócić. Gdy zrobiło 

się już bardzo głośno i nieprzyjemnie, Wiatr wymknął się 

niepostrzeżenie do domu. Od tego czasu Ogień i Woda przestali się do 

siebie odzywać, a Wiatr rzadziej wychodził  na podwórko, ponieważ bał 
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się, że sytuacja się powtórzy. Po wysłuchaniu tej opowieści rodzice 

smutno pokiwali głowami, ale nic nie powiedzieli. 

 Tymczasem Woda zaczęła zdrowieć. Znowu miała siłę  

na zabawy w parku.  Dni mijały jej beztrosko do momentu, kiedy 

dowiedziała się, że ma pomóc Ogniowi. Tego wieczoru przy kolacji 

mama powiedziała Wodzie, że Ogień jest bardzo chory. Od kilku dni ma 

wysoką gorączkę, płonie wszystko, co jest blisko niego, a pożary te 

stają się bardzo niebezpieczne dla otoczenia. Według lekarzy, którzy 

opiekują się Ogniem, tylko siła Wody może mu pomóc.  Jeszcze tego 

samego wieczoru Woda przybyła z pomocą, by co kilka godzin polewać 

rozpalonego Ognia. Po każdym chłodzeniu Woda  parowała i stawała 

się coraz słabsza. Na szczęście w końcu Ogień wyzdrowiał. Znowu był 

silnym płomieniem, który daje ciepło i którego wszyscy tak bardzo 

potrzebują. Niestety, Woda bardzo zmizerniała. Trzeba było szybko 

działać! Tata Ognia zaproponował, żeby stworzyć gorące chmury, by 

padający deszcz dodał sił Wodzie. Zapomniał jednak, że taką moc ma 

tylko jego syn - Ogień. Na szczęście tym razem nie trzeba było 

namawiać go do działania. Doskonale wiedział, jak dużo zawdzięcza 

Wodzie. Rozgrzewanie się na kilka dni po chorobie było dla Ognia dość 

niebezpieczne, gdyż gorączka mogła powrócić. Ogień jednak 

zaryzykował. Dzięki swojej mocy spowodował, że pobliskie jezioro 

zaczęło mocno parować, tworząc ogromne, gorące chmury, a płynący  

z nich życiodajny deszcz wzmocnił i uzdrowił Wodę.  

 Ogień i Woda zrozumieli, co znaczy powiedzenie, że 

prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Znów poczuli, jak wiele 

ich łączy. Powoli zaczęli odnawiać  swoją dawną przyjaźń.  

 

Inga Szacka, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Elżbieta Milej 
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Aleksandra Zieniewicz, klasa II b 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik – Petrykowska 

 

Zadanie* 

Prostopadłościenne akwarium całkowicie wypełnione wodą waży  

108 kg. To samo akwarium napełnione wodą do połowy waży 57 kg. Ile 

waży puste akwarium? 

Rozwiązanie:   

                                                                                                                                                            

108 kg – 57 kg = 101 kg – 50 kg = 51 kg                                           

57 kg – 51 kg = 6 kg   

 

Odpowiedź: Puste akwarium waży 6 kg. 

 
*Źródło: „Zadania dla przyszłych olimpijczyków”, Zbigniew Romanowicz, 
Bartłomiej Dyda,  Wydawnictwo Siedmioróg 

 
Jakub Kolimaga, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 
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Zadanie* 

Akwarium w pracowni biologicznej ma kształt graniastosłupa, którego 
podstawą jest romb o przekątnych długości 7 dm i 6 dm. Wysokość tego 

akwarium jest równa 6 dm. Woda w akwarium sięga do  
11

12
  jego 

wysokości. Oblicz, czy dyżurny Wojtek może dolać do tego akwarium 
jeszcze 10 litrów wody. 
 
Rozwiązanie: 
 
Obliczam objętość akwarium 
7 ˑ 6

2
 • 6 dm

3
 = 126 dm

3
 

 
Obliczam jaka część akwarium jest pusta 

1 - 
11

12
 = 

1

12
 

 
Obliczam ile wody można dolać do akwarium 

126 • 
1

12
 dm

3 
=  

126

12
 dm

3 
= 

21

2
 dm

3 
= 10,5 dm

3 
= 10,5 litra 

 
10,5 l > 10 l 

 
Odpowiedź: Dyżurny Wojtek może dolać do tego akwarium jeszcze 10 
litrów wody. 
 
*Źródło: Konkurs kuratoryjny III etap województwo mazowieckie  
z 8 stycznia 2015 r. 
Nazwa strony internetowej: 
http://konkursy.mscdn.eu/images/pdf/konkursy2014-
2015/SP/SP_matematyka_3_etap_woj.pdf 

 

Eliza Rzeszotarska, klasa VI b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 

 

 

 

 

 

http://konkursy.mscdn.eu/images/pdf/konkursy2014-2015/SP/SP_matematyka_3_etap_woj.pdf
http://konkursy.mscdn.eu/images/pdf/konkursy2014-2015/SP/SP_matematyka_3_etap_woj.pdf
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TSUNAMI 

A tsunami, also known as a seismic sea wave, is a series of waves in a 

water body caused by the displacement of a large volume of water, 

generally in an ocean or a large lake. Earthquakes, volcanic eruptions 

and other underwater explosions (including detonations of underwater 

nuclear devices), landslides, glacier calvings, meteorite impacts and 

other disturbances above or below water all have the potential to 

generate a tsunami.  

Unlike normal ocean waves which are generated by wind or tides which 

are generated by the gravitational pull of the Moon and Sun, a tsunami 

is generated by the displacement of water. Most often it occurs in the 

Pacific Ocean. 

Taken at Ao Nang, Krabi Province, Thailand, during the 2004 Indian 

Ocean earthquake and 

tsunami in Thailand. 

The term tsunami, meaning 

"harbor wave" in literal 

translation, comes from the 

Japanese 津波 , composed 

of the two kanji 津  (tsu) 

meaning "harbor" and 波 

(nami), meaning "wave".  

Janek Borowiecki, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tsunamis_in_lakes
https://en.wikipedia.org/wiki/Earthquake
https://en.wikipedia.org/wiki/Volcanic_eruption
https://en.wikipedia.org/wiki/Underwater_explosion
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_device
https://en.wikipedia.org/wiki/Ice_calving
https://en.wikipedia.org/wiki/Impact_event
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/Tide
https://en.wikipedia.org/wiki/Ao_Nang
https://en.wikipedia.org/wiki/Krabi_Province
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_tsunami
https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_tsunami
https://en.wikipedia.org/wiki/2004_Indian_Ocean_earthquake_and_tsunami
https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
https://en.wikipedia.org/wiki/Kanji
https://en.wiktionary.org/wiki/津
https://en.wikipedia.org/wiki/Harbor
https://en.wiktionary.org/wiki/波
https://en.wikipedia.org/wiki/Ocean_surface_wave


41 
 

 

 
Weronika Jaguś, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 

Zadanie* 

Średniej wielkości kłębiasta chmura deszczowa zawiera w sobie 100000 

ton wody. Do wyprodukowania jednego samochodu osobowego trzeba 

zużyć 3000 litrów wody. Do produkcji ilu samochodów wystarczyłaby 

woda zawarta w tej chmurze? 

Rozwiązanie: 

 

Przyjmujemy, że 1 l wody waży 1 kg 

100000 t wody = 100000000 kg  

3000 l to 3000 kg wody 

100000000 : 3000 = 33333,(3), 

a zatem samochodów będzie 33333 sztuk 

 

Odpowiedź: Woda wystarczy do produkcji 33333 samochodów. 

 

*Źródło: Zadanie ze zbiorów nauczyciela. 

Stanisław Mroczek, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 
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Zadanie* 

Dźwięk rozchodzi się w wodzie morskiej z prędkością 1460 metrów  

na sekundę. Z łodzi podwodnej wysłano sygnał dźwiękowy, który odbił 

się od dna i wrócił po 5 sekundach od momentu wysłania. W jakiej 

odległości od dna znajduje się łódź podwodna? 

Rozwiązanie : 

1460 m • 5 = 7300 m 

7300 m : 2= 3650 m 

Odpowiedź: Łódź podwodna znajduje się 3650 metrów od dna. 

*Źródło: „Matematyka z plusem” Podręcznik do klasy 4, Wydawnictwo 

GWO, Gdańsk 2015   

Antoni Kucisz, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Anna Ciach 

 

 

Jak działają czary? 

 

 

Paul Abraham Dukas urodził się  

1 października 1868 roku w Paryżu. Zmarł  

w 17 maja 1935 r. Był kompozytorem  

i nauczycielem muzyki. Studiował w znanym 

Konserwatorium Paryskim.  

W swojej twórczości Dukas chętnie czerpał  

z dorobku romantyzmu oraz ekspresjonizmu. Komponował dużo, ale był 

perfekcjonistą i większość napisanych, jednak niedoskonałych jego 

zdaniem kompozycji zniszczył. Przetrwało jedynie kilka. 

Najbardziej znanym dziełem Dukasa, wykonywanym chętnie także 

współcześnie, jest scherzo symfoniczne „Uczeń czarnoksiężnika” 

(L'Apprenti sorcier) z 1897 roku, oparte na balladzie Johanna 

Wolfganga Goethego „Der Zauberlehrling”. Jest to przykład utworu 
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programowego, wyrażającego treść za pomocą dźwięków. Kompozytor 

odmalował tu muzyczny obraz przygód adepta magii, który pod 

nieobecność mistrza na własną rękę próbuje czarować. Szybko okazuje 

się, że młodzieniec nie potrafi zapanować nad rozpętanymi siłami, co 

doprowadza do zabawnych sytuacji. Końcowej katastrofie zapobiega 

przybycie mistrza. 

„Uczeń czarnoksiężnika” został zilustrowany w filmie animowanym 

„Fantazja (Fantasia)” Walta Disneya. Był to pierwszy film 

wykorzystujący dźwięk stereofoniczny. 

Franciszek Szajewski, klasa V d 
Opiekun – p. mgr Agnieszka Szumna 

 

 

Niezwykła podróż 

 

 Pewnego dnia Ula wróciła ze szkoły i popatrzyła na obraz, który 

wisiał na ścianie w jej pokoju. Przedstawiał on ocean, który ciągnął się 

po horyzont i wypełniał całą powierzchnię dzieła. 

 Wtem ku jej zdziwieniu obrazek dziwnie zafalował i woda 

zaczęła nalewać się do pokoju. Nagle dziewczynka zorientowała się, że 

płynie na łóżku. Po chwili zobaczyła płynącego w jej stronę swojego 

pieska Rambo, który wskoczył na łóżko i przytulił się do Uli. 

Dziewczynka zastanawiała się, co będzie jak mama wróci z pracy .  

 Szybko przestała o tym myśleć, bo przypomniała sobie, że jest 

na statku i płynie na wyspę, która wydawała się bezludna. Ta wyspa 

była zaczarowana, bo mieszkały na niej wróżki i syreny. Gdy dobiła do 

brzegu, dostrzegła na piasku grupę wróżek. Jedna z nich podeszła do 

niej i zapytała, skąd się tu wzięła, a Ula opowiedziała jej, jak trafiła  

na  zaczarowaną wyspę. Potem wróżka dała jej skrzydła i poleciały do 

pałacu, gdzie spotkały rodzinę królewską. 

 Kiedy wyszły do ogrodu, Ula usłyszała głos mamy. Właśnie 

wróciła z pracy i budziła śpiącą Ulę. 

 

Aleksandra Zieniewicz, klasa II b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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Gabriela Kondrat, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 

Zadanie* 

W dwóch naczyniach znajduje się woda o różnej temperaturze. Jeżeli  

z pierwszego naczynia wziąć 2,4 litra wody ,a z drugiego 2,6 litra wody, 

to temperatura mieszaniny wyniesie 52°.Gdyby natomiast wziąć 1,8 litra 

wody z pierwszego naczynia i 1,2 litra wody z drugiego, to temperatura 

mieszaniny wyniosłaby 46°. Oblicz temperaturę wody w każdym  

z naczyń.  

Rozwiązanie:  

x– temperatura wody z I naczynia                 

y – temperatura wody z II naczynia 

2,4 + 2,6 = 5 

1,2 +1,8 = 3 

2,4  x + 2,6  y = 5  • 52°                           / : 2 

1,8  x + 1,2  y = 3  • 46°                           / : 2 
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1,2 x + 1,3 y = 2,5 • 52° 

0,9 x + 0,6 y = 1,5 • 46°                               / : 3            

 

1,2 x + 1,3 y = 130° 

0,3 x + 0,2 y = 23°                                        / ∙ (−4)              

 

  1,2 x + 1,3 y = 130° 

−1,2 x – 0,8 y = −92° 

              0,5 y = 38°                                      / : 0,5         

 

                    y = 76° 

 

0,3 x + 0,2 • 76° = 23° 

0,3 x = 23° – 15,2°  

0,3 x = 7,8°                                                     / : 0,3     

x = 26° 

Odpowiedź: W pierwszym naczyniu woda miała 26°, a w drugim 76°. 

*Źródło: Wanda Łęska, Stefan Łęski „Zbiór zadań  dla ASA - materiały 

pomocnicze dla uczniów uzdolnionych matematycznie, klasa 7”.     

               Monika Tomasik, klasa VI b                                                                                                     

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 

Maria Borejko, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Historia dźwiękiem opowiadana 

   

 "Pstrąg" jest jedną z najczęściej 

wykonywanych pieśni Franciszka Schuberta, 

austriackiego kompozytora okresu 

romantyzmu. Utwór powstał w 1817 roku. 

Pieśń, którą można określić jako małą scenkę 

rodzajową lub mini - dramat, opowiada  

o zwinnej rybce pływającej beztrosko  

w strumyku. Szczęście rybki kończy się, gdy 

pojawia się rybak, który zamierza złowić 

pstrąga, jednak dopóki woda w strumieniu jest przejrzysta, rybce nic nie 

grozi.  Rybak okazał się sprytny – zmącił wodę i pstrąg "skończył"  

na wędce.  

 Pieśń ma pogodną tonację i wesołą melodię. Akompaniament 

zręcznie wyraża atmosferę miejsca, w którym rozgrywają się zdarzenia. 

Słuchacz oczami wyobraźni widzi  krajobraz: jasną łąkę, płynący potok. 

Słyszy śpiew ptaków, pluskającego beztrosko pstrąga. Nastrój zmienia 

się, kiedy rybak wykorzystuje podstęp, by złowić pstrąga. Wtedy 

melodia rwie się, przestaje być skoczna, a całość staje się mroczna  

i dramatyczna. Na koniec, kiedy Szubert żałuje losu rybki, melodia 

wraca znowu do klimatu jak na początku pieśni. 

 

     Gabriela Strycharska,  klasa V e 

Opiekun – p. mgr Agnieszka Szumna 
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Zadanie* 

Stan wody w Wiśle w Warszawie we wtorek 12 stycznia wynosił 145 cm. 

W środę wzrósł on o 15 cm. W czwartek stan wody wzrósł dwa razy 

więcej niż w środę, a w piątek spadł trzy razy mniej niż we czwartek. 

Jaki był stan wody w piątek 15 stycznia? Zagrożenie powodzią jest gdy 

stan wody w Wiśle w Warszawie przekroczy stan alarmowy wynoszący 

650 cm. Ile w piątek brakowało do zagrożenia powodzią? 

Rozwiązanie: 

stan wody we wtorek – 145 cm 

środa: wzrost o 15 cm 

czwartek: wzrost dwa razy więcej niż w środę 

piątek: spadek trzy razy mniej niż we czwartek 

stan alarmowy - 650 cm 

środa:  145 cm+15 cm = 160 cm 

czwartek: 160 cm +2 • 15 cm = 160 cm+30 cm=190 cm 

piątek:  190 cm – (30 cm:3) = 190 cm – 10 cm = 180 cm 

 

zagrożenie powodzią: 650 cm – 180 cm = 650 cm – 100 cm – 80 cm = 

= 550 cm - 80cm = 550 cm - 50 cm - 30 cm = 500 cm – 30 cm = 470 cm 

Odpowiedź: Stan wody w piątek 15 stycznia wynosił 180 cm. Do 

zagrożenia powodzią brakowało 470 cm. 

*Źródło: Praca własna ucznia. 

Zuzanna Lomott, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Monika Hass 
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Gabriela Wielocha, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 

 

 

Water - the element of life and death 

 Water covers about 70 % of the Earth's surface. It is absolutely 

vital for all forms of life. A human being can survive from four to seven 

days without drinking water. We do not only need water  to drink, of 

course. It is necessary in agriculture, washing, transportation, fire 

extinction and recreation. Lots of plants and animals need water to live.  

 On the other hand, water may be a very dangerous element. 

The most frequent disaster caused by water is flood. Rivers or even 

seas overflow their banks. The seashore or riverside areas are under 

water then.  People who live there suffer a lot. Many of them lose their 
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lives in big floods. Millions lose their houses and all their belongings. 

Floods depend on weather and the river system. There are areas where 

floods occur quite often, for example in Asia, especially in rainy 

seasons. 

 In Poland we also have floods, mostly in springtime, when snow 

melts and there is too much water in river-beds. 

 Another disaster connected with water is tsunami. It is an ocean 

wave caused by an underwater earthquake, volcano eruption or  

a landslip. Tsunami occurs most often on the Pacific Ocean which is the 

biggest and the deepest reservoir on earth.  

 In 2004 there was an enormous tsunami in Asia, especially in 

Thailand and Indonesia. Over 225 000 people lost their lives. In the 18th 

century Lisbon, the capital of Portugal, was totally destroyed by tsunami.  

30 000 people lost their lives. It was caused by an earthquake on the 

Atlantic Ocean. 

 Tsunami is usually quite small an open ocean, near the 

epicenter. Then the wave becomes bigger and bigger and becomes  

a huge wall of water when it approaches the coast. 

 Water is necessary for all of us to survive and gives us a lot of 

fun . But we also should respect its power.  

  And remember -  we also consist mostly of water. A human 

body contains from 55% to almost 80% water. 

 

Pola Kubrak, klasa VI a 

Opiekun – p. mgr Agata Idzikowska 
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Zadanie* 

W trzech wiadrach jest łącznie 35 litrów wody, przy czym w pierwszym 

jest dwukrotnie więcej wody niż w drugim, a w drugim dwukrotnie więcej 

niż w trzecim. Ile wody jest w trzecim wiadrze? 

 

 
 
A) 4 litry 
B) 6 litrów 
C) 7 litrów 
D) 10 litrów 

E) inna odpowiedź 

 
Rozwiązanie: 
 
III wiadro - x litrów 

II wiadro – 2 ˑ x litrów 

I wiadro – 4 ˑ  x litrów 

1 + 2 + 4 = 7 

35 : 7 = 5 

III wiadro - 5 litrów 

II wiadro – 2 ˑ 5 litrów = 10 litrów 

I wiadro – 4 ˑ 5 litrów = 20 litrów 

 

Odpowiedź: E) inna odpowiedź, ponieważ w trzecim wiadrze było 5 

litrów. 

 

*Źródło: Ogólnopolski Konkurs „Alfik Matematyczny” z 25 listopada 2009 

roku dla klasy 5. 

Stanisław Pięta, klasa V d 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Łabędzia historia o ogniu miłości 

 Najsłynniejszym baletem Piotra 

Czajkowskiego jest „Jezioro łabędzie”,  

a historia opowiadana przez kompozytora 

wydaje się niezwykła. Otóż, niedaleko jeziora, 

w starym zamku mieszkają księżna i jej syn 

Zygfryd - marzycielski i romantyczny 

młodzieniec. Pewnego dnia, bawiąc się na 

festynie z przyjaciółmi, Zygfryd widzi stadko 

przelatujących łabędzi. Ogarnięty niejasnymi 

marzeniami, obudzonymi przez te dumne 

ptaki, Zygfryd śpieszy za nimi. Nad brzegiem jeziora książę spotyka 

białe łabędzie - młode dziewczęta, które zły czarownik Rotbart zamienił 

w łabędzie. 

  Wśród nich jest Odetta, której piękność oczarowuje młodego 

księcia. Zygfryd i Odetta zakochują się w sobie. Dziewczyna wyjawia 

Zygfrydowi tajemnicę złego zaklęcia: przełamać je może tylko szczera 

miłość człowieka, który pokocha Odettę, poprzysięgnie wierność  

i dotrzyma słowa, ratując w ten sposób swoją ukochaną i wszystkie 

dziewczyny. Zły czarownik widzi to i postanawia zmusić księcia do 

złamania przysięgi. 

 W czasie balu zorganizowanego przez księżną Zygfryd ma 

wybrać narzeczoną. Wśród gości znajduje się Rotbart w ludzkiej 

postaci. Przywiódł ze sobą Czarnego Łabędzia - podstępną Odylię 

łudząco podobną do Odetty. Zygfryd pada ofiarą podstępu i wybiera 

Odylię. Rotbart triumfuje: książę złamał przysięgę wierności Odetcie. 

Jednak Zygfryd pojmuje swoją pomyłkę i śpieszy nad brzeg jeziora, 

gdzie przybita nieszczęściem Odetta opowiada koleżankom o zdradzie 

Zygfryda. Nadzieje na przełamanie zaklęcia okazują się płonne, wtedy 

właśnie pojawia się Zygfryd. Błaga Odettę o wybaczenie: na balu  

w zamku to ją widział w osobie Odylli, to jej wyznawał miłość. W tym 

czasie, czarny ptak Rotbart usiłuje rozłączyć Odettę i Zygfryda. Nic 

jednak nie może pokonać czystej miłości. Zwyciężony jej potęgą Rotbart 

pada martwy. 

Luceli Dutkiewicz - Avila, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Agnieszka Szumna 
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WATER 

Water is one of the four elements. It is essential for every living being to 

exist. Life on our planet, the Earth wouldn’t be possible without water. 

We can find water in the seas, oceans, in the rivers and lakes. 

PEOPLE 

  People should drink about 1,5 l a day because it’s very healthy. 

We must drink it because 70% of our bodies is water. People can 

survive only few days without drinking water. There are many uses of 

water in our everyday life. People use water not only for drinking but 

also for personal hygiene. It is also used for cleaning and washing.  

Firefighters use water to put out the fire. Water is  used in agriculture by 

farmers. They water the fields and feed animals.                          

What is more, water can be used to produce energy and electricity. 

WATER POLLUTION 

Water pollution is when waste and chemicals cause that water  

becomes dirty and harmful to all organisms, which need water to 

survive, for example fish. A lot of water pollution comes from people 

activities, like sewage, pesticides, waste water and chemicals from 

factories and trash. 

In conclusion, we should save water, for example take showers instead 

of baths, because in some parts of the world, like in Africa, there are 

shortages of water.   

Magdalena Perczak, klasa VI d 

Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 

 
Zofia Zajenkowska, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

55% powierzchni Ziemi zajmują morza i oceany, 22% zajmują lądy. 

Połowę mniej od lądów jest lodów, a pozostała część to magma  

z wulkanów. Jaką część powierzchni Ziemi zajmują lody, a jaką 

magma? Czego jest więcej: wód czy lądów, lodów i magmy razem? 

Rozwiązanie: 

55% - morza i oceany 

22% - lądy 

1/2 z 22% = 11% - lody  

55 + 22 + 1/2 • 22 = 55 + 22 + 11 = 88 (%) 

100% - 88% = 12% - magma 

22% + 11% + 12% = 45% - lądy, lody, magma razem 

                        55% > 45% 

Odpowiedź: Morza i oceany zajmują większą powierzchnię Ziemi niż 

lądy, lody i magma razem. 

*Źródło: matematyka.pl 

Zuzanna Soćko, klasa V a 

Opiekun – p. mgr Tadeusz Płużyczka 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Inga Baj, klasa III a 
Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 
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Zadanie* 

W celu napełnienia basenu wodą zainstalowano cztery krany. Pierwszy 

kran może napełnić cały basen wciągu sześciu godzin. Drugi kran  

w cztery godziny i trzydzieści minut. Trzeci w dziewięć godzin, a czwarty 

w osiemnaście godzin. W jakim czasie wypełnią basen cztery krany 

otwarte równocześnie? 

Rozwiązanie: 

I kran napełni w ciągu jednej godziny 
1

6
 basenu 

II kran napełni w ciągu jednej godziny 
1

4,5
 basenu 

III kran napełni w ciągu jednej godziny 
1

9
 basenu 

IV kran napełni w ciągu jednej godziny 
1

18
 basenu 

t – czas napełnienia się basenu 

( 
1

6
 + 

1

4,5
 + 

1

9
 + 

1

18
 ) ∙ t = 1 

( 
3

18
 + 

4

18
 + 

2

18
 + 

1

18
 ) ∙ t = 1 

 
10

18
  ∙ t = 1 

t =  
18

10
 = 1  

8

10
 = 1  

48

60
 

t = jedna godzina i czterdzieści osiem minut wspólnego napełnienia 

Odpowiedź: Cztery krany otwarte równocześnie napełnią basen  

w ciągu jednej godziny i czterdziestu ośmiu minut. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę inspirowane zadaniem  

z Internetu. 

Małgorzata Kowalczyk, klasa VI b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Spotkanie z syreną 
 

 W pewien słoneczny, bezchmurny poranek wybrałam się  

na brzeg jeziora. Zobaczyłam przywiązaną do pomostu małą łódkę. 

Podeszłam do niej. Łódka miała ławeczkę wyłożoną czerwonym 

materiałem. Postanowiłam sprawdzić, czy ta ławeczka jest wygodna. 

 Weszłam na łódkę, która lekko się zakołysała. Niezgrabnie mi to 

wyszło, ale w końcu udało się usiąść. Okazało się, że ławeczka jest  

wygodna, a nawet bardzo wygodna. Siedziałam i podziwiałam widoki. 

Nagle usłyszałam plusk wody. Rozejrzałam się, ale nikogo nie 

zauważyłam. Po chwili plusk się powtórzył. Tym razem zobaczyłam 

głowę dziewczynki, wystającą z wody. Miała duże, błękitne oczy i jasne 

włosy. Zapytałam, co tu robi i czy woda nie jest zbyt zimna. 

Dziewczynka uśmiechnęła się do mnie i zanurzyła się z powrotem.  

Po dłuższej chwili wypłynęła miedzy pomostem a łódką. 

Podciągnęła się na rękach i podała mi małą, bladoróżową muszelkę. 

Przyjęłam podarunek i podziękowałam grzecznie. Zapytałam, jak ma  

na imię i sama się przedstawiłam. Niestety, nieznajoma nic nie 

odpowiedziała, tylko się uśmiechała. Potem znowu się zanurzyła, aby 

zaraz z głośnym pluskiem wyskoczyć z wody. Wyobraźcie sobie moje 

zdziwienie, gdy ujrzałam że dziewczynka nie ma nóg, tylko rybi ogon, 

cały w złotych łuskach. Syrenka zaraz potem zniknęła, a na jezioro 

opadła mgła. Nic nie było widać. Zamknęłam na chwilę oczy, a gdy je 

otworzyłam, już nie było ani mgły, ani syrenki.  

 Poszłam do domu i opowiedziałam moją przygodę mamie. 

Mama z uśmiechem stwierdziła, że mam bogatą wyobraźnię. Jednak 

gdy wieczorem rozbierałam się do snu, z kieszeni sukienki wypadła 

bladoróżowa muszelka. Dziś nie wiem, czy był to sen, czy wydarzyło się 

to naprawdę? 

 

Maja Przeździecka, klasa III d 
Opiekun – p. mgr Monika Szadkowska 
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Wywiad z cyklu: „Historie niezwykłe” 

 

Nazywam się Urszula Gawkowska. Właśnie przebywam we Wrocławiu. 

Po raz kolejny mieszkańców tego miasta dotknęła powódź. 

Przeprowadzę dziś wywiad z naszym gościem, panią Krystyną Wrzos, 

ofiarą powodzi. 

 

Jak długo mieszka Pani we Wrocławiu? 

We Wrocławiu mieszkam od urodzenia. 

 

Czy kiedyś przeżyła Pani powódź? 

Na szczęście, kiedy ostatnio nasze miasto nawiedziła powódź, byłam  

u swojej mamy w Lublinie i dzięki temu uniknęłam tych strasznych 

przeżyć, ale bardzo martwiłam się o mojego męża, który został we 

Wrocławiu, bo musiał chodzić do pracy. 

 

Gdzie Pani się znajdowała, gdy woda zalewała miasto? 

W tym czasie robiłam zakupy w centrum handlowym. Nagle z głośników 

rozległ się głos informujący o ewakuacji budynku z powodu powodzi. 

 

Co stało się potem? 

Wszyscy zaczęli panikować. Na szczęście byłam na ostatnim piętrze. 

Szybko odnalazłam drogę ewakuacyjną i pobiegłam w kierunku 

wskazanym przez strzałki. Ludzie krzyczeli, a dzieci płakały.  

W końcu, nie wiem, w jaki sposób, znalazłam się na dachu. 

 

Jaki widok ujrzała Pani z tego miejsca? 

Nad budynkiem unosiły się helikoptery. Żołnierze kierowali 

zdenerwowanymi ludźmi, którzy biegali w popłochu. Widziałam dużo 

strażaków i żołnierzy. 

 

Czy zdążyła Pani zauważyć, jak wyglądały ulice? 

To był widok, jakiego nigdy nie zapomnę. Woda zalewała wszystkie 

ulice, a na dachach znajdowali się ludzie czekający na pomoc. Fala 

wody porywała ze sobą wszystko, co spotkała na swojej drodze: 

powyrywane drzewa, samochody, zwierzęta... To było straszne! 
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W jaki sposób została Pani uratowana? 

Gdy żołnierze pomagali mi wsiąść do helikoptera, zauważyłam  

na dachu niemowlę owinięte w koc. Szybko zawróciłam i pobiegłam po 

maleństwo. Na szczęście śmigłowiec jeszcze nie odleciał. 

 

Co stało się po uratowaniu przez Panią niemowlęcia? 

Dziecko przejęli policjanci. Następnego dnia odnaleziono już jego 

matkę. 

 

W jakim stanie zastała Pani swój dom po opadnięciu wody? 

Mój dom nie był w tragicznym stanie, ponieważ jest położony trochę 

wyżej. Na szczęście zalało tylko piwnicę. 

 

Bardzo dziękuję za spotkanie. Gratuluję odwagi. 

Dziękuję. Mam nadzieję, że już nigdy nie doświadczę czegoś tak 

strasznego. 

 

Urszula Gawkowska, klasa IV a 
Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk 

 

 

 
Maria Zieniewicz, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Wspomnienia walki z żywiołem  

 

Wtorek, 15 lipca 2014 r.  

 Dziś mija piąty dzień, odkąd nasze miasto i nasz dom zostały 

zalane przez wielką falę. Woda sięga wysokości pierwszego piętra. 

Przez okno  strychu, gdzie zdołałem się schronić razem z rodzicami, 

obserwuję, jak wielka woda zlewa się z horyzontem, przez co nie widać 

jej końca. Szkoła, przedszkole, sklepy, domy naszych sąsiadów 

zniknęły w odmętach brudnej wody. Żywioł zabrał wszystko, co do tej 

pory posiadaliśmy, w zamian przyniósł zniszczenie. Kolorowy świat stał 

się szary i ponury. To, co widzę, przerasta moją wyobraźnię.  Nigdy nie 

sądziłem, że powódź może nawiedzić nasz rejon. Zawsze myślałem, że 

jesteśmy tutaj bezpieczni. Jednak 10 lipca to przekonanie okazało się 

błędne. Bardzo się boję! Najgorzej jest nocą, gdy nic nie widać  

i wszystko robi się czarne. Przeraża mnie złowrogi szum, który zdaje się 

mówić: „Porwę was, porwę was….” Zamykam wtedy mocno oczy   

i wyobrażam sobie, że to tylko zły sen. Na dodatek, mimo całego 

koszmaru, powoli kończą nam się zapasy żywności i pitnej wody. 

Widzę, jak mama i tata bardzo się martwią. Wszyscy z niecierpliwością  

czekamy na pomoc żołnierzy, którzy mają  przypłynąć po nas łodziami. 

Żeby tylko szybko do nas dotarli…  

 

 Kajetan Markowski, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk 
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Zadanie* 

Podczas mroźnej zimy uczniowie planowali urządzić lodowisko  

na boisku szkolnym. Ma ono kształt prostokąta o wymiarze 24 m x 35 

m. Na każdy metr kwadratowy boiska uczniowie planowali wylać 40 l 

wody. Woda miała być dowożona cysterną o pojemności 5000 l. Ile 

litrów wody uczniowie planowali wylać na całe boisko? Ile najmniej razy 

musiałaby przyjechać cysterna, aby przywieźć całą potrzebna wodę? 

Rozwiązanie:  

wymiary lodowiska – 24 m x 35 m 

woda do lodowiska – 40 l na metr kwadratowy 

pojemność cysterny – 5000 l 

powierzchnia lodowiska: 

24 m • 35 m = 840 m² 

objętość wody: 

840 m² • 40 l = 33600 l 

ilość cystern: 

33600 l : 5000 l = 6,72        7 

Odpowiedź: Uczniowie planowali wylać 33600 l wody. Aby przywieźć 

całą wodę cysterna musiałaby przyjechać minimum 7 razy.  

*Źródło: zadania.pl 

Weronika Lomott, klasa V a 

Opiekun – p. mgr Tadeusz Płużyczka 
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4 ELEMENTS 

 

 

 
 
Fire is dangerous, because when 
you touch it you will burn yourself. 

  
 
 
Water is dangerous, because it 
draws the lightning.  

 

  

 

 
 
Earth is made of rocks and it cannot 
exist without them. 

  
 

 
Wind is dangerous, because it 
can cause tornadoes.   

 

  
Taulant Wójcikiewicz, klasa V e 

Opiekun – p. mgr Eliza Łyżwińska 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik3YSM4aTJAhXDXiwKHQSEDR4QjRwIBw&url=http://www.garnek.pl/annik/4194634/ogien-zywiol&psig=AFQjCNERIJ_V0cdZiVfJao1bmpUjqW7Z5Q&ust=1448306680110206
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_yvG75KTJAhWBjSwKHVwRASwQjRwIBw&url=http://jak-wyleczyc-miazdzyce.pl/picie-wody-moze-byc-lekiem-na-kazda-chorobe/&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNESkuwUgRPyatuNBoy2LHjWSvZiuw&ust=1448307562722553
http://www.tapeta-kamyczki-przelamane-skaly-male.na-telefon.org/
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiI5vfB5qTJAhWLhiwKHZ01CjoQjRwIBw&url=http://www.national-geographic.pl/aktualnosci/wiatr-zywiol-nieprzewidywalny&bvm=bv.108194040,d.bGg&psig=AFQjCNHJhhJHI4tF2l8uxZkgNAyMSyIVsg&ust=1448308104651288
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Zadanie* 

BITWA MORSKA 

Dziesięć okrętów znajdujących się przy planszy musi znaleźć swoje 

miejsce na morzu, okręty nie mogą się stykać. Cyfry wskazują, ile kratek 

w danym rzędzie zajmują okręt lub jego fragment. Dla ułatwienia 

niektóre kratki już zostały wypełnione. Wpisz znak – wszędzie tam, 

gdzie nie może stanąć okręt.    

 

  

 

 

 

 

Karolina Pieńkos, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 



62 
 

 

 

 
Tymoteusz Celmer, klasa V b 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 
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Szymon Kozłowski, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 

 

*Źródło: „Zagadki logiczne do utraty tchu dla dzieci w wieku 9 – 12 lat” – 

Wydawnictwo „Siedmioróg”. 
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Oliwia Rudomina, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 

Zadanie* 

Kajtek zwykle pokonując 6 m drogi wykonuje 10 wydechów powietrza. 

W czasie przejścia z domu do sklepu wykonał 300 wydechów powietrza. 

Jaką długość ma jego droga z domu do sklepu? 

 

Rozwiązanie: 

10 wdechów – 6 m  

300 wdechów = 30 • 10 wdechów 

30 • 6 m = 180 m 

300 wdechów – 180 m 

 

Odpowiedź: Jego droga z domu do sklepu ma długość 180 m. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia i jego mamę.  

Kajetan Buczyło, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 
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Aleksandra Zieniewicz, klasa II b 
Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 

 
Zadanie* 

Huragan, który nawiedził San Vito lo Capo i Palermo na Sycylii, 

zniszczył w Palermo 1535 domów z 5023, a w San Vito lo Capo 3055  

z 7892. Ile zostało domów w obydwóch miastach razem?     

(5023 - 1535) + (7892 - 3055) = 8325 

Odpowiedź: Zostało 8325 domów w obydwóch miastach. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Adam Wyszyński, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Monika Hass 
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Ziemia i powietrze 

 Dawno temu Ziemia była szarą, zimną i ponurą kulą. W pobliżu 

mieszkało Słońce, z którym się przyjaźniła. Prawie każdego dnia żaliła 

się swemu sąsiadowi. Brakowało jej czegoś, co mogłoby ozdobić jej 

powierzchnię. Często mówiła ze smutkiem: 

- Słońce, ty jesteś takie ładne, takie świetliste, a ja - taka brzydka. Czy 

mogłobyś mi pomóc? Słyszałam o tobie wiele dobrego od innych ciał 

niebieskich. Podobno potrafisz sprawić, że planety stają się piękne. 

Dlaczego mnie nie możesz takiej stworzyć? Nie podobam ci się czy 

mnie nie lubisz? 

- Kiedyś może tak będzie, być może tak zrobię - odpowiadało zwykle 

Słońce, ale na tym poprzestawało. 

Problemy Ziemi wydawały się Słońcu błahe. „Być pięknym, też coś!”-  

myślało, uważając jej pragnienie  za zwykły kaprys. Chociaż się lubili, 

Słońce niechętnie wysłuchiwało narzekań smutnej planety. Jednak po 

pewnym czasie coś się zmieniło. Swoim magicznym promieniem 

ogrzało Ziemię i sprawiło, że na jej powierzchni pojawiło się nasionko. 

Było brązowe i drobniutkie. Z tego nasionka powoli wykiełkowała zielona 

roślinka, a jak już wyrosła, okazała się piękna. Ziemia czuła się 

naprawdę szczęśliwa, bo w końcu pojawiło się na jej powierzchni coś 

ładnego. Roślina zaczęła wytwarzać dziwną i tajemniczą substancję, 

taką jakby powłoczkę. Nie można było jej dotknąć czy zobaczyć, ale 

wyczuwało się ją wyraźnie, ponieważ otaczała calutką Ziemię. Słońcu 

nie podobały się te zmiany. Planeta otuliła się błękitnym gazem  

i przestała się odzywać. Słońce cierpliwie czekało, aż ktoś mu powie,  

o co w tym wszystkim chodzi. Pierwsza odezwała się gazowa 

powłoczka spowijająca Ziemię. Zawołała do niego: 

- Hej, jestem Powietrze. Dzięki, że pomogłeś mnie stworzyć. Miałem 

takie marzenie, aby być tym, kim jestem - i zakończyło rozmowę, 

mówiąc - Do zobaczenia! 

Słońce od tej pory żyło samotnie, ale wiedziało, że zrobiło coś dobrego. 

Tymczasem Powietrze zaczęło tworzyć chmury, z których spadały 

kropelki wody. W tych warunkach rozwijała się roślinność na Ziemi.  

Po kilku miesiącach Ziemi zaczęło brakować rozmów ze Słońcem. 

Przecież kiedyś tak bardzo lubiła spędzać z nim czas, często szukała 
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jego towarzystwa. Tęskniła za swym towarzyszem i pewnego razu 

poprosiła Powietrze: 

- Ej, czy mogłobyś się na chwilę przesunąć, bo chciałabym 

porozmawiać ze Słońcem? 

- No jasne - zgodziło się Powietrze. 

- Cześć, to ja – Ziemia, chciałabym ci coś powiedzieć – rzekła, 

zwracając się do Słońca. Przepraszam, że się do ciebie nie odzywałam, 

ale czy moglibyśmy się znów przyjaźnić? 

- Wiesz, może bym się zgodziło, ale najpierw policz głośno do trzech. 

- No dobra, to raz, dwa i… trzy! 

- OK, zgadzam się! 

- OK! Zawołam Powietrze i pobawimy się w rymowanki! 

- Hej, bawimy się? - zapytało Powietrze. 

- Dobrze, ja zaczynam! To może tak: „Mam trzy szklanki i posadzę  

w nich sasanki!” 

Po tych słowach cała trójka się roześmiała. Słońce, Ziemia i Powietrze 

od tego czasu zawsze trzymają się razem. Wiedzą, że przyjaźń jest 

NAJWAŻNIEJSZA. 

Inga Szacka, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Elżbieta Milej 

 

 
 

Zofia Zajenkowska, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

Po ostatnich wichurach na Mazurach w Mikołajkach policzono, że wiatr 

połamał łącznie 14 drzew: sosen, kasztanowców i lip. Okazało się, że 

sosen zostało zniszczonych 2 razy więcej niż kasztanowców, a lip 2 

razy więcej niż sosen. Ile drzew każdego rodzaju połamał wiatr? 

 

Rozwiązanie: 

 

liczba kasztanów – x 

liczba sosen – 2 • x 

liczba lip – 2 • 2 x = 4 x 

x + 2 x + 4 x = 14 

               7 x = 14 

                  x = 14 : 7 

                  x = 2 

               2 x = 4 

               4 x = 8 

 

Odpowiedź: Wiatr połamał: 4 sosny, 2 kasztanowce i 8 lip. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia i jego mamę.  

 

Antoni Kucisz, klasa III b 

Opiekun – p. mgr Anna Ciach 

 

 

  

Bajka o dwóch żywiołach 

 Były dwie siostry: Ziemia i Powietrze. Miały one rodzeństwo: 
siostrę Wodę i braciszka Ognia. Były to żywioły mieszkające  
we Wszechświecie. Ich ulubionym królestwem była planeta Ziemia.  

 Rodzeństwo bardzo się kochało i nigdy się ze sobą nie kłóciło. 
Dzięki temu ludzie mieszkający na Ziemi mogli żyć w spokoju. Jednak 
pewnego dnia Powietrze zaczęła się przechwalać, że jest potężniejsza 
od swojej siostry Ziemi, ponieważ wiatr wieje nawet na innych planetach 
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rozrzuconych po całym kosmosie, a rośliny, zwierzęta i ludzie mogą żyć 
tylko na Błękitnej Planecie. Ziemi zrobiło się przykro i zaczęła  
na przekór siostrze udowadniać, jak bardzo jest potężna. Zaczęła 
naprężać się, aż cała planeta drżała. Spowodowała w ten sposób 
ogromne trzęsienia ziemi. Całe miasteczka zaczęły się zapadać, domy 
się rozpadały jak domki z kart, ludzie byli przerażeni i płakali. Powietrze, 
gdy zobaczyło siłę siostry, zapragnęło udowodnić, że jest silniejsze. 
Dmuchnęło z całej siły i powstały straszne tornada, huragany i cyklony, 
a także burze piaskowe. Samochody zaczęły wirować w powietrzu jak 
jesienne liście, wielkie budowle zaczęły się chwiać i przewracać. 
Zwierzęta unosiły się do góry porwane gwałtownym podmuchem wiatru. 
Meteorolodzy nie wiedzieli co się dzieje, bo nie przewidzieli tych 
kataklizmów w swoich badaniach. Ludzie nie byli więc przygotowani na 
takie zjawiska i nie mieli jak się obronić. To było bardzo dziwne.   

 Pewnego dnia Ziemia zaczęła się przechadzać po świecie  
i podziwiać efekty swojej siły. Także Powietrze było zadowolone, że 
udowodniło Ziemi swoją potęgę i z przyjemnością oglądało zniszczenia 
spowodowane przez wiatry. Nagle obie siostry zobaczyły małą, 
płaczącą dziewczynkę. Ziemia spytała: "Dlaczego płaczesz?" 
Dziewczynka odpowiedziała: "Huragan porwał mojego misia i zaniósł go 
na najwyższe drzewo w tym mieście. Jest mi smutno i nie mogę bez 
niego zasnąć. W dodatku bardzo boję się tych strasznych burz, tornad  
i trzęsień ziemi". Siostry Ziemia i Powietrze zawstydziły się. Odszukały 
najwyższe drzewo, na którym zawisł pluszak dziewczynki i Ziemia 
zaczęła delikatnie się trząść, aby go zrzucić. Następnie Powietrze 
delikatnym podmuchem podała misia wprost do rączek dziewczynki. 
Dziewczynka przestała płakać, uśmiechnęła się i przytuliła zabawkę. 
Podziękowała żywiołom i poszła pobawić się swoim misiem.  

 Siostry żywioły, gdy zobaczyły, ile zła wyrządziły dzieciom na 
całym świecie, pogodziły się i postanowiły już nigdy się nie kłócić. Od tej 
pory żyją w zgodzie. Gdy tylko jedna zaczyna się gniewać i pokazywać 
swoją siłę, druga szybko przypomina jej o tamtej małej, płaczącej 
dziewczynce. Jest to dobry sposób na to, aby siostry szybko się znowu 
pogodziły. 

 

Nina Skrodzka, klasa II c 
Opiekun – p. mgr Beata Goral 
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Wind 

Wind is a horizontal  move of the air against the surface of the Earth. 

The strength of the wind is meausured with a special tool called wind 

gauge.            

 

 

 

                                                   

Types of winds 

Constant winds - they don’t change the direction of  blowing during  

a year. 

Seasonal winds - they change their direction seasonally. 

Local winds - depend on a local thermic situation. 

 

There are different types of gales 

 

Tornadoes            Hurricanes           Cyclones 

The most endangered places with hurricanes are situated on the South 

part of  USA and on the coasts of Africa. 

Cyclones appear in summer and autumn.                                                                          

Tornadoes can be found on every continents, except Antarctica. 

 
Adam Stankowski, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 

People often use wind, when they 

need energy. That is why they 

build wind turbines. Wind is also 

utilized in sport, for exemple: in 

windsurfing, sailing, kitesurfing 

and gliding. 

Unfortunately the wind might be 

also dangerous. Sometimes it can 

destroy builidings or break trees. It 

may be extremly threatening for 

people’s lifes. 
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Zadanie* 

Jeden hektar lasu sosnowego pochłania w ciągu roku 100 ton 

dwutlenku węgla i wytwarza 75 ton tlenu.  

1. Ile potrzeba lasu do pochłonięcia dwutlenku węgla powstałego  

w wyniku spalenia 5 t węgla na rok w piecu centralnego ogrzewania?  

Z 1 t węgla powstaje przeciętnie 3,5 t dwutlenku węgla. Wynik zaokrąglij 

do części setnych.  

2. Ile tlenu niezbędnego do oddychania wytworzy obliczona  

w zadaniu powierzchnia lasu sosnowego? 

Rozwiązanie: 

Pytanie 1 

Przeliczam ile dwutlenku węgla powstaje w wyniku spalania węgla: 

1 t węgla - 3,5 t dwutlenku węgla 

5 t węgla - 17,5 t dwutlenku węgla 

Powierzchnia lasu na pochłonięcie 17,5 t dwutlenku węgla: 

17,5 t : 100 = 0,175 ha 

0,175 ha ≈ 0,18 ha 

Odpowiedź: Do pochłonięcia pięciu ton węgla potrzeba 0,18 ha lasu. 

 

Pytanie 2 

Masa tlenu wytworzonego w 0,18 ha lasu: 

1 ha lasu wytwarza 75 t tlenu   

0,18 ha lasu wytwarza: 

75 t • 0,18 ha = 13,5 t 

Odpowiedź: 0,18 ha lasu wytworzy 13,5 t tlenu. 

*Źródło: 

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&man

SRV=matematyka&methid=800201215&page=subpage&article_id=317

618&page_d12090 

Szymon Kozłowski, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 
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HURRICANE 

 

A hurricane is  

a tropical storm with 

powerful winds of at least 70  

to 160 mph and rain. Other 

names for a hurricane are: 

cyclone, typhoon and 

tropical storm. The term 

“hurricane” is used in the 

north-east Pacific, near the United States or in the Atlantic. Those which 

occur near Japan, in the western part of the North Pacific Ocean are 

called typhoons and those, which develop in the South Pacific region or 

the Indian Ocean are called cyclones. 

The hurricanes develop over warm waters in tropical areas of the world. 

They gather heat and energy 

through contact with warm ocean 

waters. The air rotates counter-

clockwise rotation around the 

“eye”, which is the calmest part of 

the hurricane. The rotating storm 

creates the „eye wall” which is the 

most destructive part of the 

storm. These dangerous storms 

are classified into 5 categories, 

based on their wind speed.   

A hurricane often brings heavy rain and big waves which affect large 

areas. Strong wind and heavy rain can create tornadoes, high waves 

and floods. Coastal regions are in danger of hurricanes. The hurricane 

can destroy houses and tear trees out from the ground because of 

strong winds. It’s very dangerous for people and cities during  

a hurricane season, because it usually causes  big property destruction.  
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In 2005 “Katrina”, 

strengthened to  hurricane of 

Category 5 , caused extensive 

property damage. Around 80% 

of New Orleans city was 

flooded.  

However, hurricanes can be 

tracked by weather satellites in 

order to avoid danger. 

Magdalena Perczak, klasa VI d 

Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 

 

 

Zadanie* 

Prędkość wiatru wynosi 5 m/s. Jaka drogę w kilometrach przebędzie,  

w ciągu dwóch godzin, piórko porwane przez wiatr. 

Wyliczanie prędkości wyrażonej w km/h 

5 m/s = 5 • 60 m/min = 300 m/min 

300 m/min = 300 • 60 m/h = 18000 m/h 

18000 m/h = 18000 : 1000 km/h = 18 km/h 

Prędkość wiatru to 18 km/h. 

Wyliczanie przebytej drogi 

18 km • 2 h = 36 km 

 

Odpowiedź: Piórko w ciągu dwóch godzin przebędzie 36 kilometrów. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

 

Tomasz Rumiński, klasa III c 
Opiekun – p. mgr Monika Hass 



74 
 

Powietrze 

Równie niewidoczne, co do życia potrzebne, 

Przecież w nim chodzę, myślę, funkcjonuję i przez życie biegnę. 

Rzeczą zapomnianą i niedocenioną jest powietrze, 

Lecz dzięki niemu jest życie, a co ponad to jest lepsze? 

 

Powietrze jest wielce podobne do człowieka, 

Ta osoba jest ważna, lecz przed wzrokiem twym ucieka. 

Nie ma odwagi, by uświadomić co znaczy dla ciebie, 

Fakt, że jest niezbędna pozostawia dla siebie. 

 

Jest przy tobie zawsze i wszędzie, 

Przy radościach i żalach, 

Z tobą szczyty zdobędzie, 

Ale osoby-powietrza za przyjaciela nie uważasz. 

 

A więc uważaj, by powietrze cię nie opuszczało, 

Może ono cię chroni, a ty je cenisz za mało? 

Pamiętaj, że tylko z powietrzem człowiek istnieje, 

Gdy ono się zepsuje, twe życie się zachwieje. 

Krzysztof Białka, klasa VI c 
Opiekun – p. mgr Joanna Strzałkowska 



75 
 

Zadanie* 

Bardzo groźnym zanieczyszczeniem powietrza i Ziemi związanym  

z ogromną ilością samochodów na naszych drogach jest ołów, który 

znajduje się w niektórych benzynach. Każdy litr benzyny ołowiowej 

zawiera 0,45 g ołowiu. Oblicz, ile ołowiu zawiera benzyna, którą spalił 

polonez na trasie o długości 600 km, wiedząc, że 

spala on około 10 l benzyny na 100 km. 

Rozwiązanie: 

Obliczam, ile litrów benzyny spalił samochód 

600 km : 100 km = 6 

6 • 10 l = 60 l 

Obliczam, ile ołowiu zawiera benzyna, którą spalił polonez 

0,45 g • 60 = 27 g 

 

Odpowiedź: Benzyna, którą spalił polonez zawiera 27 g ołowiu. 

 

*Źródło: www.interklasa.pl – Edukacja ekologiczna 

Stanisław Pięta, klasa V d 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 
Amelia Rosiak, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 

http://www.interklasa.pl/
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Czym oddychamy? 

 Powietrze  to mieszanina gazów i aerozoli składająca się  

na atmosferę ziemską. Pojęcie jest stosowane przede wszystkim  

w odniesieniu do tej części powłoki gazowej, której chemiczny skład jest 

wyrównany wskutek cyrkulacji gazów w troposferze. Bywa jednak 

odnoszone również do wszystkich sfer ziemskiej atmosfery, o różnym 

składzie chemicznym i właściwościach fizycznych. 

 W przednaukowej filozofii przyrody, rozwiniętej przez 

Arystotelesa, powietrze było uważane za jeden z czterech żywiołów. 

Powietrze jest bezbarwne, bez smaku, słabo rozpuszczalne w wodzie. 

Skroplone powietrze jest bladoniebieskie. Gęstość powietrza zależy od 

ciśnienia, temperatury oraz składu; dla suchego powietrza, przy 

ciśnieniu atmosferycznym, na poziomie morza, w temperaturze 20°C 

wynosi 1,2 kg/m³ (podczas, gdy taka sama objętość wody waży ok.1000 

kg). Temperatura topnienia zestalonego powietrza wynosi około − 

213°C, a temperatura wrzenia około −191°C. Tym oddycham 

 Skład mieszaniny gazów, występujących w najniższej części 

ziemskiej atmosfery, zmieniał się w historii Ziemi w bardzo szerokim 

zakresie. Atmosfera powstawała stopniowo, po osiągnięciu 

ewolucyjnego sukcesu przez organizmy fotosyntetyzujące. W kolejnych 

epokach geologicznych stężenia głównych składników powietrza wahały 

się, co bywało zarówno skutkiem, jak i przyczyną zmian klimatu. 

Współcześnie zawartość głównych składników powietrza zmienia się  

w niewielkim stopniu – zwane są one składnikami stałymi; zawartość 

niektórych składników zmienia się – zwane są one składnikami 

zmiennymi. 
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Oto czym oddychamy: 

 

 

 

Tu pewnie nic nie rozumiecie?     Za to ten obrazek mówi sam za siebie. 

Jaki z tego wniosek? 

Lepiej dbać o zawartość powietrza  na Ziemi niż wdychać  

zanieczyszczenia.  

Zjawiska powietrzne 

1.Cyklon – wirowy układ wiatrów w obrębie 

niżu (przemieszczają się po liniach 

spiralnych od zewnątrz do środka), na 

półkuli północnej kierunek przeciwny do 

kierunku ruchu wskazówek zegara, zaś na 
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południowej zgodny z kierunkiem 

wskazówek zegara. 

2.Tornado – gwałtownie wirująca 

kolumna powietrza, będąca jednocześnie 

w kontakcie z powierzchnią ziemi  

i podstawą chmury. Tornada osiągają 

różne rozmiary. Zwykle przyjmują postać 

widzialnego leja. 

3. Ogniste 

tornado – określenie bardzo rzadkiego 

zjawiska atmosferycznego polegającego 

na unoszeniu przez silne prądy 

powietrzne słupa ognia. Tornada  

z płomieni powstają gdy temperatura 

nagrzanej przez pożar ziemi jest skrajnie 

różna od temperatury powietrza. Ogniste 

wiry tych 

wielkości mogą 

wyrywać 

drzewa, niszczyć domy jednocześnie 

wszystko ulega spaleniu.  

3a. Ogniste tornado może stać się 

,,niewidzialne’’ ,kiedy nie zasysa już ognia 

albo ,gdy odczepia się od głównego wiru. 

Wtedy wiruje tylko bardzo gorące powietrze, 

które może osiągnąć nawet 100°C. 

 

Adam Rumiński, klasa VI d 

Opiekun – p. mgr Anna Łachańska 
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Zadanie* 

Jeden m
3  

powietrza o temperaturze -50
0
C waży około 1,5 kg natomiast 

to samo powietrze o temperaturze 100
0
C waży 1 kg. Skład procentowy 

powietrza to azot 78
0
/0,  tlen 20

0
/0, pozostałe gazy 2

0
/0 . Jaka jest różnica 

w ciężarze tlenu w temperaturze -50
0
C i 100

0
C? Ile szacunkowo będzie 

ważył tlen w temperaturze 0
0
C, przyjmując, że waga tlenu jest 

proporcjonalna do temperatury? 

 
 1 kg • 0,2 = 0,2 kg waga tlenu w temperaturze 100

0
C 

 1,5 kg • 0,2 = 0,3 kg waga tlenu w temperaturze -50
0
C 

 0,3 kg – 0,2 kg = 0,1 kg = 
1

10
 kg różnica 

 
----------------/-----------------/----------------/-----------------/-----------------> 
               -50

0
C              0

0
C              50

0
C             100

0
C 

             0,3 kg                                                         0,2 kg 
 
  

 
1

10
 kg : 3 = 

1

30
 kg  

0,3 kg – 
1

30
 kg = 

3

10
 kg - 

1

30
 kg = 

9

30
 kg - 

1

30
 kg = 

8

30
 kg waga tlenu  

w temperaturze 0
0
C 

  
Odpowiedź:  Różnica w ciężarze tlenu w temperaturze -50

0
C i 100

0
C  

wynosi 0,1 kg. Tlen w temperaturze 0
0
C będzie ważył około 

8

30
 kg. 

 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 

Bernard Przeździecki, klasa VI b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Królowa wróżek 

 

 

 Jak bywa w zwyczaju, co tysiąc lat wybiera się nową królową 

wróżek, która włada ziemią i kieruje wszystkimi żywiołami. Musicie 

wiedzieć, że taka królowa odpowiada za pogodę na ziemi, ruchy płyt 

tektonicznych, wybuchy wulkanów, piętrzenie się gór, czyli generalnie 

kształtuje naszą planetę. Na przestrzeni milionów lat było wiele 

królowych wróżek i miały one różne temperamenty,  były kłótliwe, 

wybuchowe, zimne, miłe i agresywne, ale ostatnio coraz częściej 

zdarzały się wrażliwe królowe. Może to wynikało z tego, że królowa 

szkoliła młodziutkie elfiki na swoje pomocnice, które w przyszłości 

mogły się ubiegać o tron królewski. Na każde sto lat królowa wybierała 

pięć młodziutkich elfów. Muszę wspomnieć, że wróżka żyje około tysiąc 

pięćset lat, a więc młode wróżki, które przychodziły służyć i uczyć się  

u królowej nie mogły mieć więcej niż sto lat. 

 Zbliżało się tysiąclecie rządów wróżki Astrony, a co za tym idzie 

również wybór nowej królowej. Królowa Astrona miała wielki problem, 

którą z elfów wybrać na swoje miejsce. Postanowiła poradzić się 

starego, magicznego drzewa. Udała się w tym celu do mglistego lasu 

duchów, gdzie w samym środku znajdowało się magiczne, wieczne 

drzewo. Razem uradzili, że trzeba urządzić turniej, który będzie miał 

pięć konkurencji. Po powrocie z lasu królowa ogłosiła swoją decyzję. 

Przygotowania do zawodów trwały dwa tygodnie. W tym czasie mogły 

się zgłaszać elfy, które ukończyły szkolenie u królowej i chciały zająć jej 

miejsce. Zgłosiło się dwanaście wróżek. 

 W pierwszej konkurencji trzeba było stworzyć największy wir. 

Udało się to tylko pięciu wróżkom, które przeszły do kolejnego etapu.  

W kolejnym zadaniu należało sprawić, aby w jednej chwili wybuchło jak 

najwięcej wulkanów. Tylko jednej wróżce się to nie udało. Następne 

zadanie polegało na stworzeniu najpiękniejszego zakątka na świecie.  

W tym zadaniu najlepiej wypadła wróżka Laguna, to ona stworzyła 

bajeczną zatoczkę o lazurowej wodzie, skalistym brzegu porośniętym 

najpiękniejszymi kwiatami. Drugie miejsce zajęła Rona, stworzyła ona 

dolinę z licznymi wodospadami i piękną bujną roślinnością. Trzecie 
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miejsce  zajęła Sena, która stworzyła łąkę z tysiącem różnych kwiatów  

i pięknych motyli. Klatu, tak miała na imię czwarta wróżka, która 

odpadła. Przedostatnie zadanie polegało na wywołaniu największej 

ulewy. Najlepsza była Rona, odpadła Laguna. Ostatnią konkurencją było 

ujarzmienie najdzikszej bestii, ogromnego psa Pioruna. Sena próbowała 

walczyć z psem, ale to go tylko drażniło. Rona była spokojna i zaczęła 

śpiewać mu pieśni, a po chwili udało jej się nawet pogłaskać Pioruna. 

Wszyscy byli zachwyceni wróżką Roną i jej łagodnością. 

 Następnego dnia stara królowa Astrona przekazała koronę  

i złocistą różdżkę Ronie. 

 Nowa królowa posiadła wszystkie moce, dzięki którym mogła 

władać ziemią. Była to łagodna i mądra królowa, a za jej panowania na 

ziemi żyło się spokojnie. 

Maja Przeździecka, klasa III d 

Opiekun – p. mgr Monika Szadkowska 

 

 

 

 

Nina Skrodzka, klasa II c 

Opiekun – p. mgr Beata Goral 
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Niezwykła majówka 

 

Warszawa, 10.05.2016r. 

 

Droga Olu! 

 

 Chciałabym opowiedzieć Ci niesamowitą historię. Na pewno 

pamiętasz, że na długi weekend majowy wyjechałam do Teksasu. 

Bardzo długo czekałam na ten wyjazd. Wycieczka zapowiadała się 

wspaniale – Góry Skaliste, prerie na Wielkich Równinach i wielkie 

farmy, gdzie może w końcu spotkam prawdziwego kowboja… 

Rzeczywiście, bardzo mi się tam podobało, do momentu, kiedy nie 

wydarzyła się ta straszna historia. 

 Byliśmy wtedy na spacerze, podziwialiśmy naprawdę piękne 

krajobrazy. Nieoczekiwanie  nastała ciemność i zerwał się silny wiatr. 

Chwilę później zaczął padać deszcz. Nagle zauważyłam formujące się 

tornado. Zrobiła się ogromna trąba powietrzna. Zrywała i niszczyła 

wszystko, co napotkała na swojej drodze. Wiedziałam, że sytuacja była 

niebezpieczna, więc kazałam siostrze i rodzicom położyć się płasko na 

ziemi albo szukać jakiegoś schronienia. Całe szczęście, że niedaleko 

znajdował się niewielki domek, i jak się później okazało, z głęboką, 

podziemną piwnicą. Jego właściciele chętnie nas przyjęli. Kiedy 

znaleźliśmy się w bezpiecznym miejscu, ściszonymi głosami nerwowo 

prowadziliśmy rozmowę. Bardzo dokładnie to pamiętam, ponieważ 

byliśmy tak zestresowani, że posługiwaliśmy się pojedynczymi 

sylabami. Czas ciągnął się dla nas niemiłosiernie, choć tak naprawdę 

minęło zaledwie kilkanaście minut.  

Kiedy nastała cisza, z ogromna trwogą wyszliśmy  na zewnątrz. Ten 

widok był straszny. Wszystko w gruzach, także dom, pod którym była 

zbawienna dla nas piwnica. 

Gdy odnaleźliśmy środek transportu, roztrzęsieni wróciliśmy do hotelu. 

 To było okropne wydarzenie. Wiedziałam, że najwięcej tornad 

występuje w Teksasie, ale nigdy nie przypuszczałam, że właśnie mnie 

może to spotkać. Dziś myślę, że to wydarzenie miało i dobre strony. 

Wiem teraz, jak wygląda trąba powietrzna i umiem się zachować  

w przypadku jej wystąpienia. Na pewno nie zamierzam wracać w tamte 

miejsca, przynajmniej w najbliższym czasie. Najgorsza była 
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świadomość, że najbliższa rodzina pozostawała w niebezpieczeństwie, 

a ja nie mogłam nic zrobić, aby ich uratować. Jednak dawno nie 

spotkałam się z taką życzliwością ze strony obcych ludzi, rozumiesz, 

Olu. To oni zapewnili nam bezpieczeństwo, to dzięki nim jeszcze 

żyjemy. Choć od tamtego wydarzenia minęło już trochę czasu, wciąż 

utrzymujemy ze sobą kontakt. Nie przeszkadza nam odległość ani 

bariera językowa, po prostu się przyjaźnimy. 

 A Ty? Jak Twój weekend majowy? Koniecznie napisz! 

Pozdrawiam Cię serdecznie. 

Twoja Weronika 

PS Czy Twoja mama już wyzdrowiała? Przekaż jej życzenia ode mnie. 

Weronika Lomott, klasa V a 

Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk 

Zadanie* 

Jaś obserwował termometr za oknem przez cały rok i zapisywał do 

zeszytu temperaturę. Potem poprosił tatę, żeby mu policzył średnią 

temperaturę dla każdego miesiąca. Wyniki zapisał w tabelce: 

 

Miesiąc (-) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Temperatura °C
 0 4 8 15 17 20 23 25 20 10 5 -1 

 

Jaś mógł znaleźć odpowiedź na pytania:  Który miesiąc w roku był 

najcieplejszy? Który miesiąc w roku był najzimniejszy? Jaka była 

różnica pomiędzy najzimniejszym i najcieplejszym miesiącem? 

 

25 – (– 1) = 26
°
C 

 

Odpowiedź: Najcieplejszym miesiącem roku był sierpień. 

Najzimniejszym miesiącem roku był grudzień. Różnica pomiędzy 

najzimniejszym i najcieplejszym miesiącem wynosi 26 stopni Celsjusza.  

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia i jego tatę. 

Bartosz Kozłowski, klasa II f 

Opiekun – p. mgr Aldona Ćwiek 
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What can we see in the air? 

Clouds 

 A cloud is a mass of liquid drops and frozen crystals. Clouds are 

made mostly of water and of various chemicals. They exist in the Earth's 

atmosphere. 

 There are many types of clouds. We can divide them in a few 

ways, for example by altitude, shape or structure. 

 Some clouds are quite near the ground and some are as high 

as planes can fly. 

 Usually we divide clouds by shape. There are three main types: 

- cirrus: we can see it high in the 

sky. It consists of white, delicate 

“feathers”.  

Cirrus are like white, hair-like 

patches in the sky. Sometimes they 

resemble  

a spider's web. They are made of 

ice crystals. Before sunrise and 

after sunset they are bright yellow 

or red. After we see cirrus in the sky, the weather will probably get 

worse. 

- stratus: it is a gray cloud "hanging" low 

in the sky. It consists of a few layers. It is 

made of water drops.  

If stratus are thick enough, they produce 

drizzle or snow. If they get lower, they 

may change into a mist. When a layer of 

stratus breaks up, we can see a blue sky 

above it.  
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- cumulus: it is a separate, thick 

cloud. It can have different forms. It 

often resembles a cauliflower. 

Sometimes we can see sunlight at 

the edges of a cumulus and its base 

is dark.  

 They usually appear in the 

morning, then grow and disappear in the evening. They consist of water 

drops. Some of them give us a small rain. 

 Scientists found clouds on most of other planets of our solar 

systems. Venus, for example, has thick clouds made of sulfur dioxide. 

Mars has thin clouds made of ice crystals. Both Jupiter and Saturn have 

clouds made of ammonia and Uranus and Neptune - of methane. 

Pola Kubrak, Klasa VI a 

Opiekun – p. mgr Agata Idzikowska 

 

 

 
Gabriela Kondrat, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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„El Condor Pasa” 

        „El Condor Pasa” (po hiszpańsku oznacza dosłownie: „Przelot 

Kondora” – częściej tłumaczone jako „Przelatujący kondor”) początkowo 

był to utwór instrumentalny.  

 Jest to ballada peruwiańska skomponowana w 1913 roku przez 

Daniela Alomía Robles. Linia melodyczna ballady nawiązuje do cashua. 

Jest to rodzaj andyjskiego tańca podobnego do huaino. Jej inspiracją 

były tradycyjne pieśni andyjskie. Melodia grana jest na instrumencie, 

który nazywa się quena - oryginalny indiański flet. 

 Słowa pieśni są napisane w keczua, języku Imperium Inków, 

który do tej pory jest używany przez rdzenną ludność Peru. Pieśniarz 

wzywa potężnego andyjskiego kondora, aby zaniósł go z powrotem do 

pradawnego królestwa Machu Picchu.  

 Jest to prawdopodobnie najbardziej znana na świecie pieśń 

peruwiańska. Chyba nie ma miejsca na ziemi, gdzie nie znano by „El 

Condor Pasa”. Po chwili obcowania z jego historią okazuje się, że 

bardziej sensacyjny jest nie sam utwór, a otoczka związana z jego 

wykonaniem. 

 

Kondor jest ptakiem, który do dnia dzisiejszego żyje w peruwiańskich 

Andach, na wysokości ok. 6 000 m n.p.m. Jest symbolem wolności. 

Luceli Dutkiewicz – Avila, klasa IV b 
Opiekun – p. mgr Agnieszka Szumna 

https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyl7Pu8PzLAhWhPZoKHSa1BPoQjRwIBw&url=http://www.meditaldia.com/el_condor_pasa.htm&psig=AFQjCNEktKEreX-1V0FdDRWvPO5-PtL0dw&ust=1460130643572388
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Balonik i wiatr 

 Był piękny słoneczny dzień. Rodzina Ali wybrała się  

do wesołego miasteczka. Było tam bardzo dużo atrakcji. 

Ali najbardziej spodobało się stoisko z balonikami, a wśród nich ten 

żółty z uśmiechniętą buźką. Dziewczynka poprosiła mamę o ten właśnie 

balonik. Mama chętnie się zgodziła i poszły dalej korzystać z atrakcji 

wesołego miasteczka. Nagle zerwał się silny wiatr i wyrwał z ręki Ali 

balonik. Dziewczynka bardzo posmutniała. Balonik mknął i mknął coraz 

wyżej. Przerażony marzył tylko o jednym - żeby wiatr przestał wiać. 

Nagle zaczął spadać. Już miał upaść na kłujące krzewy róż, ale wiatr 

zobaczył, że jest w tarapatach i uniósł go w górę. Wtedy balonik 

zobaczył małego Adasia i podleciał do niego. Mały Adaś na jego widok 

bardzo się ucieszył. 

 Tak oto wiatr sprawił, że Adaś poczuł radość, a Ala smutek. 

Nikola Zajbt, klasa II c 

Opiekun – p. mgr Beata Goral 

 

 
Aleksandra Zieniewicz, klasa II b 

Opiekun – p. mgr Anna Kuklik – Petrykowska 
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Moje przeżycia związane z burza piaskową 

 

 Pewnego dnia wędrowałem razem z karawaną przez rozległą 

pustynię Saharę razem z moim przyjacielem Marco. Panował 

nadzwyczajny upał, temperatura była bardzo wysoka, na niebie nie było 

widać żadnej chmury, tylko ogromne, rozżarzone słońce. W powietrzu 

unosił się zapach przypominający spaleniznę. Było bardzo gorąco, 

każdy oddech wysuszał krtań, co powodowało ból gardła. Wszystkim 

chciało się pić.  Wokół nas roztaczał się widok morza piasku, 

przybierającego różne odcienie żółci, pomarańczy i brązu. Panowała 

przerażająca cisza.  

 Nagle zaczął wiać lekki wiatr, który z każdą chwilą nabierał na 

sile. Po pewnym czasie piasek zaczął unosić się do góry i wpadać nam 

do oczu. Mocno uderzał w nasze twarze i ręce. Bicie piasku 

przypominało ukłucia szpilek. Chmury pyłu zaczęły zasłaniać całe niebo, 

które jeszcze niedawno było niebieskie. Piasek zaczął wirować wokół 

nas, jakby chciał porwać nas do straszliwego i ognistego tańca. 

Tworzyło się duże morze wydm. Nic nie widzieliśmy z powodu wirów 

piasku. Mieliśmy przed sobą brązową ścianę. Wiatr zacierał ślady. 

Błądziliśmy po wielkiej pustyni. Byliśmy bardzo przestraszeni.  Po 

pewnym czasie wielbłądy nie chciały iść dalej i coraz wolniej dreptały po 

ruchomym piasku. W burzy piaskowej zaczęliśmy widzieć różne kształty 

przypominające zwierzęta, rośliny i kształty osób.  

 W pewnym momencie zdziwiłem się bardzo, gdyż zobaczyłem 

w tych złudzeniach ogromnego jastrzębia, który polował na małego, 

słodkiego zajączka. Zrozumiałem, że wyobraźnia zaczyna płatać mi 

figle. Po chwili stanęliśmy. Wielbłądy nie miały sił ani ochoty dalej 

wędrować w tych okolicznościach, byliśmy wszyscy wyczerpani. Razem 

z moim kolegą, podczas przymusowego postoju, zaczęliśmy opowiadać 

o tym, co zobaczyliśmy w tych dziwnie pojawiających się kształtach. 

Marco powiedział mi, że widział wielkiego skorpiona, który chciał 

zaatakować naszą karawanę. Potem, aby nie myśleć  

o niebezpieczeństwie, zaczęliśmy opowiadać sobie różne żarty. Siedząc 

tak przytuleni do wielbłądów, zauważyliśmy po pewnym czasie, że zza 

piaskowych chmur wyłoniło się słońce. Burza piaskowa minęła.  

 W oddali zobaczyliśmy małą oazę. Uradowaliśmy się, bo nie 

była to fatamorgana, tylko prawdziwa, mała wioska zamieszkiwana 
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przez ludzi pustyni. Zmęczeni pomaszerowaliśmy tam. W wiosce 

napoiliśmy wielbłądy oraz pozostaliśmy na nocleg. Następnego dnia, już 

wypoczęci, ruszyliśmy w dalszą podróż. 

 Uważam, że przygoda ta była niesamowita, lecz nie chciałbym 

przeżyć jej jeszcze raz. 

 

Kajetan Markowski, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk 

 

 

Zadanie* 

Pewien żeglarz chce dopłynąć do wyspy oddalonej od lądu o 320 

kilometry. Każdego dnia przepływa 50 kilometrów, ale w nocy kiedy śpi, 

wiatr popycha jego żaglówkę do tyłu o 20 kilometrów. Żeglarz dotrze do 

wyspy: 

 
a) 12 dnia           b) 11 dnia         c) 10 dnia             d) 9 dnia. 
 

Rozwiązanie:  

50 km – 20 km = 30 km 

30 km • 10 = 300  km, czyli w 10 dni żeglarz przepłynie 300 km 

320 – 300 = 20 km 

Ponieważ do wyspy zostanie mu jeszcze 20 km, dotrze tam kolejnego, 

jedenastego dnia.                  

Odpowiedź: Żeglarz dotrze na wyspę 11 dnia.  

*Źródło: XII Wojewódzki Konkurs „Bajkowe zadania” dla klas III szkół 
podstawowych. 
 

Jakub Kolimaga, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 

 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Filipiak, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 

 

Warunki życia w mieście i we wsiach 

W skutek działalności człowieka do atmosfery dostają się setki tysięcy 

różnych substancji, które zanieczyszczają powietrze, a to z kolei 

przyczynia się do obumierania lasów lub doprowadza do groźnych 

chorób. Niestety nie wszyscy ludzie zdają sobie z tego sprawę.  

W mieście jest większy ruch niż w małych miasteczkach. Kiedy jako 

kilkulatka chorowałam, wtedy rodzice zawozili mnie do babci, 

tłumacząc, że szybciej dojdę do siebie. Teraz wiem, że mieli rację. 

Kiedy byłam na wsi czy w małym miasteczku o wiele szybciej 

zwalczałam chorobę niż w Warszawie. Po prostu lepiej się czułam. 

Trzeba dbać o nasze powietrze. W nim jest zawarty tlen, który jest 

niezbędny do życia człowieka. Bez tlenu żaden organizm ludzki by nie 

przetrwał. Często widzę osoby, które nie zabiegają o czystość 

powietrza. Tymczasem powietrze jest bardzo ważne nie tylko dla 

człowieka, ale też dla zwierząt. Dbaj o naturę! 

Oliwia Rudomina, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Joanna Strzałkowska 
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Zadanie* 

Na stole leżą trzy stosy kamieni: na pierwszym stosie jest 11 kamieni, 

na drugim – 8 kamieni, a na trzecim – 5 kamieni. Kamienie wolno 

przenosić między stosami za każdym razem biorąc po jednym kamyku  

z dwóch stosów i odkładając oba kamyki na trzeci stos. Przy pomocy 

takich ruchów można: 

A) przenieść wszystkie kamyki na pierwszy stos 

B) przenieść wszystkie kamyki na drugi stos 

C) przenieść wszystkie kamyki na trzeci stos 

D) doprowadzić do sytuacji, gdy na każdym stosie będzie 8 kamieni 

 

Odpowiedź: Prawidłowa odpowiedź to odpowiedź D. 

*Źródło: Konkurs Mat 2014 klasa 4, 

http://jersz.pl/files/news_download/OSSSLSAI 

 

Jacek Rzeszotarski, klasa III d 

Opiekun – p. mgr Monika Szadkowska 

 
 
Zadanie* 
 
Janek waży 42 kg. Podaj wagę chłopca na Marsie, wiedząc, że ciężar 
człowieka na Marsie jest  2,65 razy mniejszy od ciężaru na Ziemi. 
 

 42 : 2,65 ≈ 15,85 
 
 
Odpowiedź: Waga chłopca na Marsie to 15,85 kg. 
 
 
*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 
 

Stanisław Mroczek, klasa IV c 
Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 

 

 

http://jersz.pl/files/news_download/OSSSLSAI
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Życzliwość uskrzydla 

 

 Dawno, dawno temu w małej wiosce o ładnej nazwie Ptasi Gaj 

mieszkała dziewięcioletnia Martynka. Dziewczynka kochała zwierzęta  

i pomagała im ze wszystkich sił.  

 Pewnego słonecznego dnia Martynka wracała ze szkoły. Wtem 

zauważyła przepięknego ptaka, którego nigdy wcześniej nie widziała. 

Był jaskrawoniebieski, skrzydła dziwnie mu połyskiwały, a złote oczka 

niepewnie spoglądały na stojącą przed nim dziewczynkę.  

 Martynka powoli podeszła do niesamowitego ptaka  

i z przykrością stwierdziła, że ma on zwichnięte skrzydło. 

- No, chodź tu, malutki, nie bój się! - powiedziała. 

 Łagodnie wzięła ptaszka w dłonie i czym prędzej pobiegła w stronę 

domu. 

- Zaopiekuję się tobą! - obiecała.  

 Kiedy dotarła do mieszkania, od razu przystąpiła do ratowania 

rannego zwierzęcia. Opatrzyła mu skrzydło, dała wodę do picia  

i ziarenka do jedzenia. Wtedy stało się coś niezwykłego. Zwierzę 

odezwało się dźwięcznym głosem: 

- Martyno, jesteś bardzo dobrym dzieckiem. Pomogłaś mi, gdy byłem  

w potrzebie. Jestem magicznym ptakiem. Nazywam się Arnold. W 

zamian za pomoc spełnię twoje marzenie - sprawię, że przez jeden 

dzień będziesz mogła latać! 

 Dziewczynka zaniemówiła. Stała przez chwilę z rozdziawioną 

buzią, aż w końcu uśmiechnęła się.  

- A więc naprawdę nauczysz mnie latać? Nie traćmy czasu! - 

odpowiedziała radośnie. 

Poszli na pobliską polanę. Arnoldowi, który był zaczarowanym ptakiem, 

błyskawicznie zagoiło się skrzydło. Widocznie jedyny lek, jakiego 

potrzebował, stanowiła ludzka życzliwość.  

- Odbij się nogami od ziemi i tyle! Resztę zdziała moje zaklęcie - polecił 

Martynce, po czym wymówił zaklęcie: - Oku poko leć wysoko. Oku reko 
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leć daleko! 

 Dziewczynka bez wysiłku wzbiła się w powietrze. Była 

najszczęśliwszym dzieckiem na świecie! Latała pośród chmur razem  

z Arnoldem przez cały dzień. Powietrze muskało jej policzki i rozwiewało 

włosy. Bawiła się z ptakiem aż do zachodu słońca. Gdy zaczęło się 

ściemniać, ptak powiedział: 

- Niestety, muszę cię opuścić. W mojej zaczarowanej krainie czekają  

na mnie. Pamiętaj, zawsze pomagaj zwierzętom, gdy są w potrzebie! 

Żegnaj! 

 Powiedziawszy to ptak wzbił się w powietrze i zniknął  

w przestworzach. Dziewczynka niezwykle szczęśliwa i wzruszona 

wróciła do domu. Opowiedziała rodzicom o swojej przygodzie, a oni 

tylko się uśmiechnęli.  

 Położyła się do łóżka i poczekała, aż rodzice zasną. Wtedy 

wymknęła się na dwór i latała jeszcze trochę nad wioską. Następnie 

wróciła do swojego pokoju i od razu zasnęła zmęczona. Śniła  

o szybowaniu i ślicznym niebieskim ptaku. 

 Następnego dnia, zaraz po przebudzeniu, wybiegła  

na podwórko. Próbowała unieść się w powietrze, ale jedynie śmiesznie 

podskakiwała. Wymawiane zaklęcie nie działało. Czyżby przygoda, 

którą przeżyła poprzedniego dnia, była tylko niesamowitym snem?  

 Martynka nie zaprzątała sobie głowy odpowiedzią na to pytanie. 

Z tej historii, prawdziwej czy przyśnionej, wyciągnęła mądry wniosek: 

warto być życzliwym, bo życzliwość nas uskrzydla! 

Pola Kubrak, klasa VI a 

Opiekun – p. mgr Joanna Strzałkowska 
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TORNADO 

 

Tornado is the one of the most dangerous cataclysms in the world. 

It’s a big tube of air with a form like a big crater which is connected to 

the storm cloud. It shows mainly between South Dakota and Texas 

(USA). This area is called “Tornado Alley”. Tornados appear there in 

spring. The diameter of tornado is about a hundred metres. 

To show how big the tornado is, scientists use the special scale called 

“The Fujita’s scale”. The most dangerous tornado was in Canada in 

2007. The second one was in Alabama State (USA) on May 2008. The 

third and the last one were in Nebraska State (USA) on May 2004. 

This cataclysm makes a lot of disaster such as damaged houses, cars, 

schools, trees, shopping centres, museums and many others important 

buildings. 

 

 

 

 

 

Michalina Krawczyk, klasa V e  

Opiekun – p. mgr Eliza Łyżwińska  
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Zadanie* 

Przeciętnie samochód spala w ciągu roku około 2 tony paliwa, 

zużywając 27 ton powietrza.  

1. Oblicz, ile tlenu zawartego w powietrzu zużywa samochód, jeżeli  

w powietrzu jest 
5

1
tlenu.  

2. Jedna duża sosna wydziela do atmosfery około 18 kg tlenu na 

dobę. Oblicz, czy wystarczy tego tlenu dla samochodu z naszego 

zadania? 

Rozwiązanie: 

1. 
5

1
 = 0,2 

27 t = 27000 kg 

27000 kg • 0,2 = 5400 kg  

Odpowiedź: Jeżeli w powietrzu jest 
5

1
 tlenu, to samochód zużywa 5400 

kg tlenu. 

 

2. 1 rok = 365 dni 

5400 kg : 18 kg = 300 (dni) 

 

Odpowiedź: Jeżeli jedna duża sosna wydziela do atmosfery około 18 kg 

tlenu na dobę, to nie wystarczy tlenu dla samochodu z naszego 

zadania. 

 

*Źródło: 

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mai

nSRV=matematyka&methid=800201215&page=subpage&article_id=31

7618&page_id=12090 

 

Tymoteusz Celmer, klasa V b 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 
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Zadanie* 

Bardzo groźnym zanieczyszczeniem powietrza i ziemi związanym  

z ogromną ilością samochodów na naszych drogach jest ołów, który 

znajduje się w niektórych benzynach. Każdy litr benzyny ołowiowej 

zawiera 0,45 g ołowiu. Oblicz, ile ołowiu zawiera benzyna, którą spalił 

polonez na trasie o długości 600 km, wiedząc, że spala on około 10 l 

benzyny na 100 km. 

Rozwiązanie: 

 

Litry benzyny na 600 km 

600 : 100 = 6 

610  = 60 (l) 

Ołów w 60 l 

60 • 0,45 = 27 (g) 

 

Odpowiedź: Benzyna, którą spalił polonez zawiera 27g ołowiu. 

 

*Źródło: 

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mai

nSRV=matematyka&methid=800201215&page=subpage&article_id=31

7618&page_id=12090 

 

Karolina Pieńkos, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Anna Janiec 

 

http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=matematyka&methid=800201215&page=subpage&article_id=317618&page_id=12090
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=matematyka&methid=800201215&page=subpage&article_id=317618&page_id=12090
http://www.interklasa.pl/portal/index/strony?mainSP=subjectpages&mainSRV=matematyka&methid=800201215&page=subpage&article_id=317618&page_id=12090
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Paula Okoth, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Marta Budzińska 
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Olga Kowal, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 

 

Zadanie* 

Kulę o promieniu 5 cm trzeba wypełnić ziemią. Oblicz objętość bryły,  

a następnie podaj wagę kuli wraz z ziemią w środku. Pusta kula waży 

0,456 kg. Za Pi przyjmij 3,14 oraz, że 1 m
3
 ziemi waży około 1700 kg. 

 

  

d – średnica       r – promień       S – środek kuli 



99 
 

Rozwiązanie: 

Obliczam objętość kuli 

V = 
4

3
 • 3,14 • 5

3
 cm

3 
= 

4

3
 • 3,14 • 125 cm

3  
= 

4

3
 • 392,5 cm

3 
 = 523,(3) cm

3
 

523,(3) cm
3  

≈ 0,0005233 m
3 

Obliczam ile ziemi zmieści się w kuli 

0,0005233 • 1700 kg = 0,88961 kg 

Obliczam wagę kuli z ziemią 

0,456 kg + 0,88961 kg = 1,34561 kg 

Odpowiedź: Objętość kuli wynosi około 523,(3) cm
3
, a waga kuli  

z ziemią wynosi około 1,34561 kg. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Adam Rumiński, klasa VI d 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 
 

Inga Baj, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 
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Zadanie* 

Ogrodnik chciał kupić ziemię z odżywką do kwiatów na działkę. 

Wiedział, że 1 kg ziemi wystarcza na 2 m
2
 gruntu. Kupił 4 worki po 2 kg 

ziemi każdy. Na ile m
2
 gruntu wystarczy zakupionej ziemi? 

Rozwiązanie: 

Obliczam ilość zakupionej ziemi: 

4 • 2 kg = 8 kg 

Obliczam na ile m
2
 gruntu wystarczy zakupionej ziemi: 

8 • 2 m
2 
= 16 m

2
 

Odpowiedź: Zakupionej ziemi wystarczy na 16 m
2 
gruntu. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Bartosz Rodakowski, klasa IV b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz  

 

 

 
 

Gabriela Wielocha, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

Kret Michał przekopuje dziennie 60 kg ziemi, ale jeżeli zje dżdżownicę, 
przekopuje o jedną trzecią ziemi więcej. W ciągu ostatnich dwóch 
tygodni kret ten dziewięć razy zjadł dżdżownicę. Ile ziemi przekopał  
w ciągu tych dwóch tygodni? 

Rozwiązanie: 

1

3
 • 60 kg = 20 kg - o tyle więcej przekopuje ziemi, gdy zje 

 dżdżownicę 

60 kg + 20 kg = 80 kg  - tyle ziemi przekopuje w dniu, w którym 
    zjadł dżdżownicę 

80 kg • 9 = 720 kg - tyle ziemi przekopał w ciągu dni,  
 w których zjadał dżdżownicę 

14 – 9 = 5   - w ciągu tylu dni nie zjadł dżdżownicy 

60 kg • 5 = 300 kg - tyle ziemi przekopał w ciągu dni,  
 w których nie zjadł dżdżownicy 

720 kg + 300 kg = 1020 kg - tyle łącznie kg ziemi przekopał w ciągu 
    2 tygodni 

Odpowiedź: W ciągu tych dwóch tygodni kret Michał przekopał 1020 kg 
ziemi. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

 

Eliza Rzeszotarska, klasa VI b 
Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz  
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The EARTH element 

Every day we walk on the ground, the 

miners dig the soil to find treasures, 

the builders create houses, castles, 

bridges and roads which are made of 

stone. Plants grow in the soil to be   

eaten by the animals. That’s why we 

should appreciate this element. 

However, like other natural forces, earth 

can sometimes be menacing and 

dangerous. An earthquake may cause 

injury and loss of life, roads and bridges 

damage or collapse of buildings. An 

avalanche of stones buries the hikers in 

the mountains or the miners, who obtain 

coal or other minerals. Earth is the foundation on which everything is 

built.  

People whose element is earth are described as reliable and stable. 

They do not have their heads in the clouds. They are dependable - you 

know that you can always count on them. Due to the fact that earth does 

not change, or at least does not do it too quickly, they also do not like 

changes. They prefer stability and normal life, which can develop and 

cultivate peace.  

Signs of the earth element of earth are: Taurus, Virgo, Capricorns. 

 

 

 

 

Maksymilian Baj, klasa VI d 

Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 
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Zadanie* 

Piotrek sadzi kwiatki doniczkowe. Do posadzenia ma 27 kwiatków, a ma 

1 tonę ziemi. Do każdej rośliny potrzebuje 0,023 t ziemi. Ile ton ziemi 

zostanie Piotrkowi? 

Rozwiązanie: 

Obliczam ilość zużytej ziemi 

0,023 t • 27 = 0,621 t 

Obliczam, ile ziemi zostanie 

1 t – 0,621 t = 0,379 t 

Odpowiedź: Piotrkowi zostanie 0,379 t ziemi. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Jan Kochaniak, klasa IV b 
Opiekun – p. mgr  Ewa Bogaczewicz 

 
Weronika Jaguś, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 



104 
 

Earth 

 Earth is one of the elements. On the earth there are different 

phenomena’s. One of the very dangerous phenomena is an earthquake. 

It’s a sudden release of energy in the earth's crust or upper mantle, 

usually caused by movement along a fault plane or by volcanic activity 

and resulting in the generation of 

seismic waves which can be 

destructive. 

The earthquake determines in 

Richter scale.  

We divide it into size: Micro, Very 

minor, Minor, Light, Moderate, 

Strong, Major, Great, Meteoric. 

 The damages of an earthquake can 

devastating. The grounds shaking can be 

cause buildings and bridges to collapse. Also 

it can disturb gas, electric and phone service. 

Sometimes earthquakes can cause other 

natural disaster such as landslides, 

avalanches, flash floods, fires, and tsunamis. 

Earthquakes can also cause death and 

extensive property damage. Earthquakes 

happen suddenly and without warning. They 

can happen any time of the day or night. 

 

Jan Borowiecki, klasa V c 

Opiekun – p. mgr Paulina Płatek 
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Zadanie* 

Rolnik chce obsiać dwa pola w kształcie prostokąta: jedno o wymiarach 

300 m x 70 m, a drugie o wymiarach 150 m x 100 m. W ciągu godziny 

rolnik obsiewa hektar. Ile czasu zajmie rolnikowi obsianie obydwu pól? 

Rozwiązanie: 

Obliczam powierzchnię pól 

150 m • 100 m = 15 000 m² = 150a 

300 m • 70m = 21 000m² = 210 a 

150 a + 210 a = 360 a = 3,6 ha 

Obliczam ile czasu zajmie rolnikowi obsianie obydwu pól 

3,6 ha • 1 godz./ha = 3,6 godz. = 3 godz. i 36 min 

Odpowiedź: Rolnik potrzebuje 3 h i 36 min żeby obsiać te pola. 

*Źródło: http://zadane.pl/zadanie/8613511 

Marcin Zaręba, klasa VI c 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 

 

Michał Śmiech, klasa II b 
Opiekun – p. mgr Anna Kuklik – Petrykowska 

http://zadane.pl/zadanie/8613511
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Zadanie* 

Ogrodnik zaplanował wykonać rabatę z kwiatów  

o trzech kolorach wg przedstawionego rysunku. Cała 

rabata jest kwadratem o powierzchni 16 m
2
, środkowa 

część w kolorze żółtym jest kwadratem o powierzchni  

4 m
2
. Ile musi kupić kwiatów w kolorze żółtym, 

czerwonym i niebieskim, jeżeli jeden kwiat zajmuje po 

zakwitnięciu 25 cm
2
? 

Rozwiązanie: 

16 m
2
 – 4 m

2
 = 12 m

2
  - powierzchnia zajmowana przez  czerwono-

 niebieskie rabatki 

12 m
2
 : 4 = 3 m

2
   - powierzchnia jednego prostokąta 

 czerwono-niebieskiego 

3 m
2
 : 2 = 1,5 m

2
   - powierzchnia jednego trójkąta  czerwonego lub 

 niebieskiego 

1,5 m
2
 • 4 = 6 m

2
   - powierzchnia rabaty czerwonej lub 

 niebieskiej 

Sprawdzenie: 

 6 m
2
 + 6 m

2
 + 4 m

2
 = 16 m

2
  - powierzchnia rabat: czerwonej  

   i niebieskiej oraz żółtej 

 

6 m
2
 = 60 000 cm

2 

4 m
2
 = 40 000 cm

2 

60 000 cm
2
 : 25 cm

2
 = 2 400 szt.  – liczba kwiatów w kolorze 

czerwonym lub niebieskim 

40 000 cm
2
 : 25 cm

2
 = 1 600 szt.  – liczba kwiatów w kolorze żółtym 

 

Odpowiedź: Ogrodnik musi kupić 1600 sztuk kwiatów w kolorze żółtym 

oraz 2400 sztuk kwiatów w kolorze czerwonym oraz 2400 sztuk kwiatów 

w kolorze niebieskim, aby wykonać rabatę wg przedstawionego 

rysunku.   

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę na podstawie zadania  

z książki „Miniatury Matematyczne nr 49. Pole figury a …twierdzenie 

Pitagorasa…twierdzenie Talesa”; wydawnictwo AKSJOMAT – Toruń 

2015.                                                 Małgorzata Kowalczyk, klasa VI b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 
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Ziemia 
 
 Ziemia to trzecia, licząc od Słońca, a piąta co do wielkości 

planeta Układu Słonecznego. Jak do tej pory jest jedynym znanym we 

wszechświecie miejscem, na którym występuje życie. Naukowcy 

szacują, że uformowała się około 4,5 miliarda lat temu. 

 Jak dowiódł Kopernik, Ziemia krąży wokół Słońca, a także wokół 

własnej osi. Dodatkowo jest nieco nachylona względem płaszczyzny 

orbity, co powoduje występowanie pór roku. Wokół naszej planety krąży 

jeden naturalny satelita - Księżyc. Jego silne oddziaływanie 

grawitacyjne powoduje pływy morskie. Większość powierzchni Ziemi 

zajmują morza i oceany, aż 70 procent, a reszta to kontynenty i wyspy. 

 Na Ziemi żyje około 7,3 miliarda ludzi. Według teorii ewolucji 

wiele milionów lat temu afrykańska małpa człekokształtna wykształciła 

zdolność chodzenia na dwóch nogach i utrzymywania wyprostowanej 

pozycji ciała. Następnie rozwojowi ulegał mózg poprzez komunikację  

z innymi osobnikami gatunku oraz zdolność korzystania z narzędzi  

i w ten sposób powstał człowiek współczesny, czyli homo sapiens. 

 Na Ziemi stale dochodzi do różnorodnych zjawisk pogodowych, 

takich jak powodzie, tsunami, huragany, tajfuny, susze, cyklony. Uważa 

się, że wiele z nich nasila się na skutek działalności człowieka, który 

zanieczyszcza wodę i powietrze wieloma substancjami chemicznymi. 

 Z powodu dużej emisji dwutlenku węgla dochodzi do globalnego 

ocieplenia, a rosnąca temperatura może spowodować topnienie 

lodowców, wzrost poziomu morza oraz występowanie dużej ilości 

ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

 Dbajmy o naszą Ziemię, bo jest tylko jedna! 

 
Stanisław Mroczek, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Joanna Strzałkowskiej 
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Zadanie* 

Rolnik posiada dwie działki ziemi ornej. Jedna działka ma kształt 

kwadratu o boku 5km. Druga działka ma kształt prostokąta o bokach 

4km i 6km. Która działka ma większą powierzchnię? 

                          5 km                                             4km 

 

                                                          6 km                                                                                              

 

 

            5 km • 5 km = 25 km
2
                     4 km • 6 km = 24 km

2
  

25 km
2 
> 24 km

2
 

Odpowiedź:  Większa jest działka ziemi ornej o kształcie kwadratu. 

 *Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia i jego tatę. 

Szymon Markiewicz, klasa II a 

Opiekun – p. mgr  Anna Tkaczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Rosiak, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie* 

Na rysunku obok przedstawiono ogród, w którym pani 

Marta postanowiła    posadzić kwiaty i warzywa. Do 

małego kwadratu potrzebuje ziemi pod uprawę 

kwiatów, zaś do pozostałej części potrzebuje ziemi pod 

uprawę warzyw. Ile litów ziemi pani Marta  zużyje do 

małego kwadratu, jeśli 10 l ziemi starczy na 1 m
2
. Ile 

zapłaci za ziemię do części z kwiatami, jeśli kupi ziemię w 70 l workach 

po 46 zł za sztukę?  

Rozwiązanie: 

Duży kwadrat składa się z małego kwadratu i z czterech takich samych 

trójkątów prostokątnych o przyprostokątnych 3 m i 5 m, czyli bok 

dużego kwadratu ma  długość równą 8 m. 

Obliczam pole dużego kwadratu 

8 • 8 m
2 
= 64 m

2 

Obliczam pole czterech trójkątów prostokątnych 

 4 • 
1

2
 • 3 • 5 m

2 
= 30 m

2
 

Obliczam pole małego kwadratu 

 64 m
2 
– 30 m

2 
= 34 m

2
 

Obliczam ilość potrzebnej ziemi do małego kwadratu 

 34 • 10 l = 340 l 

Obliczam koszt ziemi do kwiatów 

340 l : 70 l=  4 r 60 ≈ 5 

46 zł • 5 = 230 zł 

Odpowiedź: Pani Marta zużyje 340 l ziemi do małego kwadratu. Zapłaci 

za nią 230 zł.      

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę na podstawie zadania  

z książki „Miniatury Matematyczne nr 49. Pole figury a …twierdzenie 

Pitagorasa…twierdzenie Talesa”; wydawnictwo AKSJOMAT – Toruń 

2015. 

Monika Tomasik, klasa VI b 

Opiekun – p. mgr Ewa Bogaczewicz 



110 
 

Niezapomniana wygrana 
 
 To była najstraszniejsza przygoda, jakiej kiedykolwiek 
doświadczyłam. Szczęście, że w ogóle ją przeżyłam. Zaczęła się w 
trakcie roku szkolnego, gdy na loterii w supermarkecie wygrałam 
tygodniową wycieczkę do Japonii dla całej rodziny. Nie mogłam w to 
uwierzyć, że po raz pierwszy coś wygrałam. Zdecydowaliśmy, że pojadę 
tylko z tatą.  
 Drugiego dnia wakacji spakowaliśmy się i wylecieliśmy do Tokio, 
stolicy Japonii. Lot trwał ponad dwanaście godzin. Podróż była bardzo 
męcząca i ciągnęła się w nieskończoność. Mieliśmy już wszystkiego 
dosyć. Chyba po raz setny przeglądałam przewodniki i książki o tym 
kraju. Czytałam różne ciekawostki. Próbowałam sobie wyobrazić, jak 
tam będzie. 
 Lotnisko było przeogromne, na nim mnóstwo samolotów i ludzi. 
Polskie jest nieporównywalnie mniejsze. Na miejscu powitała nas 
bardzo miła kobieta, nasza przewodniczka. Pani Ania była Polką, która 
mieszkała w Japonii od 15 lat.           
 Po wyczerpującej podróży marzyłam tylko o kąpieli i łóżeczku. 
Pani Ania zawiozła nas do hotelu i opowiedziała o planach naszej 
wycieczki na najbliższe dni. Hotel był niesamowity, miał swój klimat. 
Duże wrażenie zrobili na mnie pracownicy, którzy często kłaniali się, 
kiedy na przykład otwierali drzwi. Pani Ania powiedziała, że taki sposób 
zachowania obsługi jest normalny. Poza tym Japończycy odznaczają się 
bardzo dużą pracowitością. Nasz pokój był nowoczesny, ale przytulny. 
O wiele rzeczy musiałam pytać tatę. Chciało mi się spać, więc szybko 
wzięłam prysznic i zanurkowałam w łóżku. Od razu zasnęłam. 
 Cztery dni spędziliśmy spokojnie na zwiedzaniu. Byłam 
zachwycona tym krajem, ich zwyczajami. Nie smakowała mi tylko ich 
kuchnia. Nie cierpię jeść różnych żyjątek. Na szczęście w hotelu były 
dania europejskie. Czas płynął szybko, aż stało się coś 
niespodziewanego. 
 Tego dnia siedzieliśmy spokojnie w kawiarni i obserwowaliśmy 
ruch na ulicy. Zamówiliśmy lody w pucharkach. Nagle naczynia z lodami 
zaczęły drgać i przesuwać się po stoliku. W tym samym momencie 
poczuliśmy, jak ziemia pod nogami zaczęła się trząść. Złapałam się 
rynny, która była w pobliżu. Na tarasie i w środku kawiarni zrobiło się 
głośno. Wszyscy ludzie krzyczeli z przerażenia. Słyszałam klaksony 
samochodów i przeraźliwe trzaski. Bardzo się bałam tego, co za chwilę 
miało nastąpić. Nieopodal kawiarni zaczęła pękać ziemia. Dalej 
zobaczyłam zapadający się drapacz chmur, ogromny budynek, który w 
jednej chwili tonął w ziemi. Wtedy zrobiło mi się niedobrze. Tata chciał 
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mnie ochronić. Potem wielki parasol, który osłaniał nas od słońca, 
przewrócił się na mnie. Uderzyłam się o jego metalową rurę, przez co 
krew zaczęła ściekać mi z czoła. Bardzo bałam się, że nadszedł koniec 
mojego życia. Po chwili zemdlałam. 
 Obudziłam się, gdy było już po wszystkim. Ratownicy i strażacy 
wyciągali ludzi spod gruzów kawiarni. Na szczęście nie byliśmy  
w środku. Siedzieliśmy na zewnątrz, dzięki czemu nie doznaliśmy 
poważnych obrażeń. Ratownicy wnieśli mnie i mojego tatę do tej samej 
karetki i zawieźli nas do szpitala. 
 Spędziłam tam aż tydzień. Moja mama przyleciała specjalnie do 
Japonii, żeby się z nami zobaczyć. Miałam złamaną lewą nogę i prawą 
rękę, a tata lewą rękę. Można powiedzieć, że mieliśmy dużo szczęścia. 
 Podczas pobytu w szpitalu oglądałam w telewizji to, co działo 
się jeszcze podczas trzęsienia ziemi. Widziałam jak kawiarnia zamienia 
się w kupę gruzu i jak ginęli ludzie. Cała ulica wyglądała strasznie, 
większość budynków osunęła się na ludzi.  
 Po wyjściu ze szpitala wróciliśmy od razu do Polski. Nasz pobyt 
i tak się przedłużył. Zawsze będę wspominać tę straszną przygodę i 
chyba już nigdy nie pojadę do Japonii, mimo że jest to piękny kraj. Dla 
mnie jednak zawsze będzie kojarzył się z przerażającym przeżyciem. 
 

Urszula Gawkowska, klasa IV a 
Opiekun – p. mgr Wioletta Krawczyk 

 
Maria Zieniewicz, klasa IV c 

Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 



112 
 

Zadanie* 

Ogrodnik zasadził po 4 forsycje w pięciu rzędach i jednego bratka. 

Potem jego brat zasadził 2 razy więcej słoneczników niż forsycji. 

Ogrodnikowi zwiędło 2 razy mniej kwiatów niż słoneczników (zwiędło 

tyle samo słoneczników co forsycji). Tuż po tym wyrosło 9 stokrotek w 

13 rzędach. Ogrodnik ucieszył się z wielu kwiatów które miał. Ile 

wszystkich kwiatów miał ogrodnik? Policz ile forsycji, bratków, 

słoneczników i stokrotek rosło w jego ogrodzie. 

Działanie: 

(4 • 5) +1 + (2 • 20) – (20 : 2) + (9 • 13) = 168 

Forsycje: 4 • 5 – 5 = 15 

Bratki :   1 

Słoneczniki: 2 • 4 • 5 – 5 = 35 

Stokrotki: 9 • 13 = 117 

Odpowiedź: Ogrodnik miał 168 kwiatów, 15 forsycji, 1 bratka, 35 

słoneczników i 117 stokrotek. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

Zuzanna Lomott, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Monika Hass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszula Gawkowska, klasa IV a 
Opiekun – p. mgr Mirosława Jeziorska 

 



113 
 

 

Taulant Wójcikiewicz, klasa V e 

Opiekun – p. mgr Eliza Łyżwińska  

Earthquake 
 

 
 

 

 

 

 

Tsunami is the biggest wave in the world and it 

could be  

as big as a building.  

              

 

The power of earthquake is measured in Richter scale.   
 

 

I think that earthquakes are the most 

dangerous natural phenomenon, because 

they can cause tsunami and destroy 

buildings. 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_kb7DiLLLAhWBHpoKHbA-DXgQjRwIBw&url=http://www.canalplus.pl/film-trzesienie-ziemi_2150&psig=AFQjCNEG6l4SZJz3wEcEbKgXDtKfBcID6w&ust=1457560065116958
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Zadanie* 

Pies Marysi przez
2

1
doby śpi. Przez połowę tego co zostało bawi się. 

Przez kolejna połowę tego co zostało biega po podwórku. Jaką część 

doby pies Marysi spędza bawiąc się, a jaką biegając? Ile godzin 

tygodniowo pies biega po podwórku? 

2

1
 doby  – sen 

4

1

2

1

2

1
  - zabawa 

8

1

2

1

4

1
  - bieganie 

24 6
4

24

4

1
  

24 3
8

24

8

1
  

3   7 = 21 

Odpowiedź: Pies biega dziennie 3 godziny, bawi się 6 godzin, a przez 

tydzień biega 21 godzin. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

Zuzanna Soćko, klasa V a 

Opiekun – p. mgr Tadeusz Płużyczka 
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Zadanie* 

 

Przy kopaniu miejsca na fundamenty domu wykopano pewną ilość 

ziemi. Otwór był długi na 42 metry, szeroki na 34 metry i głęboki na 15 

metrów. Ile ziemi wykopano wiedząc, że nie było w niej żadnych 

kamieni? Ile ważyła ta ziemi, jeśli 1 m
3
 waży 1800 kg? 

 

Obliczenia: 

42 • 34 • 15 = 21420 (m³) 

21420 • 1800 = 38556000 (kg) = 38556 (t) 

 

Odpowiedź: Wydobyto 21420 metrów sześciennych ziemi, a ziemia ta 

ważyła 38556 ton. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Tomasz Czarniecki, klasa VI d 

Opiekun – p. mgr Tadeusz Płużyczka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iga Janczewska, klasa III a 

Opiekun – p. mgr Jolanta 

Mikołajewska 
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Zofia Socha, klasa  III a 
Opiekun – p. mgr Jolanta Mikołajewska 

Zadanie* 

Kilogram ziemi w sklepie z kwiatami kosztuje 3,19 zł. Mama Tomka 

chce kupić 15 kilogramów ziemi. Ile zapłaci mama Tomka za 15 

kilogramów ziemi? 

3,19zł • 15 = 47,85 zł 

Odpowiedź:  Za 15 kilogramów ziemi mama Tomka zapłaci 47,85 zł. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez ucznia. 

Jan Jagiełło, klasa III c 

Opiekun – p. mgr Monika Hass 
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Zadanie* 

Pan Marek planuje założyć trawnik. W tym celu udał się do sklepu 

ogrodniczego w poszukiwaniu nasion traw. Znalazł odpowiednią 

mieszankę traw gazowanych wolno rosnących w opakowaniach 3 kg. 

Cena jednego opakowania to 39 zł 70 gr. Na etykiecie odczytał, że na 

powierzchnię 100 m
2
 należy wysiać 2,5 kg nasion. Część działki, którą 

planuje obsiać trawą ma kształt trójkąta prostokątnego o wymiarach  

12 m x 25 m x 30 m. 

a) Ile kilogramów nasion musi wysiać zgodnie z normą na 

etykiecie? 

b) Ile opakowań tej trawy musi zakupić? 

c) Jaki będzie koszt zakupionych nasion? 

ad a)   

 

 

 

 

P = 12 • 25 : 2 = 300 : 2 = 150 (m
2
) 

150 : 100 = 1,5 

1,5 • 2,5 = 3,75 (kg) 

Odpowiedź: Musi wysiać 3,75 kg nasion. 

ad b)  

3,75 kg > 3 kg 

Odpowiedź: Musi zakupić dwa opakowania nasion. 

ad c)      

39,70 • 2 = 79,40 (zł) 

Odpowiedź: Koszt będzie wynosił 79,40 zł. 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

Weronika Lomott, klasa V a 

Opiekun – p. mgr Tadeusz Płużyczka 

25 m 

12  m 30 m 
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Ziemia, to nasz wspólny dom. 

Szanujmy ją! 

Nie róbmy wysypisk! 

Nie śmiećmy! 

Niech będą zielone łąki, 

I same błękitne morza, czyste powietrze. 

Szanujmy nasz dom! 

Aleksandra Zieniewicz, klasa II b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 

 

 

 
Anna Piotrowska, klasa II b 

Opiekun – p. mgr Joanna Kowalska 
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Zadanie* 

 

Pan Kowalski kupił 7 worków ziemi pod kwiatki balkonowe, po 50 l 

każdy. Rośliny chce zasadzić w doniczkach  dwojakiego rodzaju: 

okrągłej o pojemności 10 l i prostopadłościennej o wymiarach  

3 dm x 4 dm x 5 dm. Wcześniej nabył 3 donice okrągłe. Ile musi kupić 

doniczek prostopadłościennych, aby wykorzystać w pełni zakupioną 

ziemię? Ile ziemi pozostanie? 

 

7 • 50 = 350 l  objętość zakupionej ziemi 

3 • 10 = 30 l  pojemność 3 doniczek okrągłych 

3 • 4 • 5 = 60 l  pojemność doniczki prostopadłościennej 

350 – 30 = 320 l 

320 : 60 = 5 r 20 

 

Odpowiedź: Pozostanie 20 l ziemi, potrzeba 5 doniczek w kształcie 

prostopadłościanu. 

 

*Źródło: Zadanie ułożone przez uczennicę. 

 

 

Anna Wszoła, klasa IV a 

Opiekun – p. mgr Magdalena Dwojakowska – Bąk 

 

 


