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WSTĘP 
 

 Celem realizowanego w naszej szkole Programu Wars  

i Sawa jest wspieranie uczniów uzdolnionych, poprzez 

rozpoznawanie ich talentów i stwarzanie warunków do poszukiwania 

własnej drogi rozwoju. Dzięki temu uczeń staje się kreatywny, 

ciekawy świata, rzetelny, sumienny w wypełnianiu obowiązków, 

zdolny do samokształcenia i rozwijania własnych zainteresowań. 

 W październiku br. mijają trzy lata, kiedy to w murach 

Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste 

wręczenie Certyfikatu Prezydenta m. st. Warszawy Wars i Sawa 

naszej szkole. 

 Z okazji obchodzonego w ubiegłym roku szkolnym jubileuszu 

40-lecia naszej szkoły, Zespół Wspierania Uzdolnionych przygotował 

publikację zawierającą prace dzieci uzdolnionych oraz laureatów 

szkolnych konkursów na poziomach poszczególnych klas 

zatytułowaną Pars pro toto, czyli Szkoła Podstawowa nr 293  

w miniaturze. Pozycja spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród 

społeczności szkolnej, co zainspirowało liderów Programu Wars  

i Sawa, do wydania jej kolejnej części. 

 Pars pro toto …, cz. II, oprócz prac uczniów uzdolnionych, 

zawiera także prace laureatów szkolnych konkursów, takich jak: 

Bezpieczna droga do szkoły, Konkurs Kaligraficzny, Zimowa Bajka, 

Konkurs Ekologiczny, Konkurs Fotograficzny „Bielany jesienią” oraz 

Matematyczne rebusy. 

 Publikowanie prac uczniów uzdolnionych stanowi również jeden 

ze sposobów promowania i motywowania ich działań, a tym samym 

wpisuje się w idee Programu. 

  
Życzymy przyjemnej lektury. 

 
Liderzy Zespołu Wspierania Uzdolnionych 
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Jedyne pod słońcem… 

 

 Na świecie jest wiele zarówno pięknych, urokliwych, jak 

również magicznych miejsc. Według mnie coś niezwykłego ma w 

sobie zakątek na warszawskich Bielanach. 

 Miejscem tym są Stawy Brustmana. Jest to niewielki obszar 

parkowy składający się z dwóch uregulowanych stawów, placu 

zabaw, siłowni na świeżym powietrzu oraz z jednego, szczególnego 

dla mnie punktu. Jest nim gąszcz, przez który przepływa Potok 

Bielański. Ma on szczególny urok za względu na swoją dzikość. 

Widać, że od dawna żadnym drzewom nie ścinano gałęzi, nie 

tworzono nowych alejek, nie strzyżono wielu krzewów, słowem, 

człowiek niedużo tam ingerował. Właśnie dzięki temu można tutaj 

zawsze odpocząć na łonie prawdziwej natury, słuchać śpiewu 

ptaków czy poobserwować biegające żwawo wiewiórki. Uwielbiam 

również słuchać szumu wody w przepływającym potoczku, siedząc 

na ławeczce. 

Znajduje się tam również wielkie drzewo, będące pomnikiem 

przyrody. Jest to 350-letnia wierzba biała dwupienna. To największe 

drzewo takiego typu w Warszawie. Za każdym razem, gdy je 

oglądam, wpadam w zachwyt. 

 Również same stawy są piękne. Mają swój niepowtarzalny 

charakter. Są one miejscem rekreacji i odpoczynku dla okolicznych 

mieszkańców, czyli na przykład dla mojej rodziny. Latem zawsze 

można łowić ryby, a na środku każdego z nich znajduje się piękna 

fontanna.  Woda w tych zbiornikach  jest bardzo czysta. Może jest to 

efektem tego, że park ten leży z dala od głównych ulic.  

Stawy Brustmana to  miejsce, które mogę nazwać  moją 

oazą spokoju, gdzie mogę zrelaksować się i odpocząć. Sądzę, że 

nie ma drugiego takiego w Warszawie. Uwielbiam je  

i są dla mnie jedyne pod słońcem…  

 

 

Bartłomiej Ignaciuk, klasa VI b 

Opiekun – mgr Wioletta Krawczyk 

 



8 
 

 
Gabriela Bogusz, klasa II a 

Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 

 

Zadanie* 

 

Trzej panowie złowili po sumie. Sum pana Mariana był o 3,56kg 

lżejszy od suma pana Romana, a sum pana Romana był o 6,75kg 

cięższy od suma pana Janka. Sumowi pana Jana do pełnych 50kg 

brakowało 0,75kg. Ile w sumie ważyły te sumy? 

Obliczenia: 

 

50kg - 0,75kg = 49,25kg ….....waga suma pana Jana 

49,25kg + 6,75kg = 56kg......... waga suma pana Romana 

56kg - 3,56kg = 52,44kg..........waga suma pana Mariana 

suma: 49,25kg + 56kg + 52,44kg = 157,69kg 

 

Odp.: W sumie sumy ważyły 157,69kg. 

 

* Źródło: Podręcznik dla klasy 5 „Matematyka z plusem”,  Kaktus  

str. 149 

Aleksander Michalczyk, klasa V a 

Opiekun – mgr Magdalena Dwojakowska-Bąk 
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SCARRY STORY 

 

Holiday it’s a beautiful time. Only beach, sun, fun and more… 

Unfortunately on this holiday we stayed in Romania. It was a really 

horrible weather. We stayed at my uncle Martino’s castle, but my 

uncle had died in a car crash so we were the only people in this 

place. When we were coming in I heard a strange noise. I was 

scared, but my family wasn’t afraid. We unpacked and had  

a shower. Then we went to our bedrooms. I listened to music. A few 

minutes later I went out of my room and I saw a white shape. It was 

my uncle Martino’s ghost!  

‘Hello’ I said. 

‘Hello’ my uncle said too. 

‘What are you doing here?’ - I asked you. 

‘I live here’ he answered to me and he disappeared. I went to the 

kitchen and I saw my aunt Toni’s body! Aunt Toni was uncle 

Martino’s sister. As I was looking at the body I saw a vampire!  

A vampire had a lot of blood on his teeth. I saw some garlic and 

threw it into his direction and he died. Next I went to my bedroom. 

Then I saw my uncle and his sister! They were normal people! So 

strange. My uncle had a pistol and killed aunt Toni. 

‘Stop’ I shouted. Then he killed me too. 

Just then I woke up. I was in my car with my family and we were 

going to Miami not Romania. 

I watch too many horrors. 

 

Emilia Krawczyk, klasa V b 

Opiekun – mgr Agata Idzikowska 
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Miś 

 

 Miś to przytulanka. Może być w różnych kolorach i różnej 

wielkości.  

 Każdy miś jest wyjątkowy. Pluszowego misia można zabrać 

ze sobą na wycieczkę, do szkoły lub przedszkola. Zawsze można się 

do niego przytulić. Miś pociesza mnie, gdy mam zły humor lub 

jestem chora. Bawimy się razem, gdy jestem wesoła. Mój dziadek  

jest taki sam. Nazywamy go Dziadkiem Misiem, choć wcale nie ma 

tak na imię. Też można się do niego przytulić, pocieszy w trudnych 

chwilach i zawsze skory jest do zabawy. 

 Misiem może być każdy. Nie tylko zabawka, ale również 

ktoś, kto jest mi bliski i kogo kocham. 

 

Inga Szacka, klasa II 2 b 

Opiekun – mgr Renata Piłat 

 

Adam Stankowski, klasa III c 

Opiekun – mgr Paulina Płatek 
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Zadanie  

 

Wstaw nawiasy tak, żeby wartości były prawdziwe. 

 

2 ∙ 5 + 4 = 18  6 + 3 ∙ 2 = 18  18 – 6 – 2 = 14 

2 ∙ (5 + 4) = 18             (6 + 3) ∙ 2 = 18  18 – (6 – 2) = 14 

 

18 : 6 + 3 = 2      6 + 15 :3 =11  12 – 4 ∙ 3 = 24 

18 : (6 + 3) = 2              6 + (15 : 3) =11             (12 – 4) ∙ 3 = 24 

 

15 : 5 – 2 = 1  3 ∙ 6 – 6 = 12  23 – 16 : 4 = 19 

(15 : 5) – 2 = 1             (3 ∙ 6) – 6 = 12              23 – (16 : 4) = 19  

 

Jakub Kiliański, klasa II c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 

 

 
Oliwia Rudomina, klasa II c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 
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A funny story about elephant 

 

A long, long time age, there was an elephant. His name was Tommy. 

He was funny and he was a good friend. He had two best friends: Bill 

and Luke. Both they had a wives. Only Tommy didn’t have a wife. 

For this reason, he was very, very sad. He became more sadder, 

when Luke made a party. He invited about six elephants and… each 

had a wife. 

After the party, Tommy decided: “I must have a wife”. He dreamt 

about a beautiful, loyal  and kind wife, who has a long tail, a slim 

trumpet, white tusks and big eyes…  But… Where could he find  

a wife? 

He started from coming to national elephant’s park. There were a lot 

of elephant girls there. Initially he was very happy. The park was 

very, very big and he thought: “I will find my wife here”. 

The first girl, that he met, was clever and kind but she didn’t have  

a slim trumpet and white tusks, because her tusks were grey. 

Tommy didn’t give up. The second girl was pretty and beautiful, but 

she wasn’t loyal. She was naughty. Tommy thought: “I don’t want a 

naughty wife” and he was still looking for. And the third elephant in 

the national park was cool, but she was shy and Tommy couldn’t talk 

with her. Tommy was disappointed. 

He thought: “Now I must find a wife!” and went to the New York 

ZOO. There were a lot of elephant girls. He liked Tina – she was 

pretty, kind, clever and intelligent. Tommy was very happy. But week 

later she said him: ‘Sorry, Tom. Right now, I have a boyfriend’ Our 

elephant was more sad. 

Four days after, while he was watching TV, the telephone rang.  

It was Bill. He said: ‘Hi, Tommy. I have a good idea. Because you 

can’t find a wife, my wife will help you. She has a good friend. Her 

friend doesn’t have a husband and she’s very intelligent…’ Tommy 

was very happy. But when he saw the elephant girl, he became sad. 

Bill’s wife’s friend was cocky and she didn’t was pretty and nice. 

The following month he said: ‘I must go to the disco’. On Friday 

evening, he went to “THE BEST CLUB FOR ELEPHANTS”. He went 

to the club at eight o’clock and there were a lot of elephant girls. All 

were kind, loyal and nice. One had a very, very long tail. But they 
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weren’t clever and intelligent. Disappointed Tommy, came back  

home. Sad went to bed. 

When, he woke up, he went to the shop. He bought bread, biscuits, 

fresh meat and mineral water. While he was returning home, he saw 

a pretty elephant girl. He approached her. She proved to be nice and 

beautiful girl with a long tail, a slim trumpet, white tusks and big eyes. 

She was also kind, loyal and very, very clever. Tommy’s dreams 

came true. Two years later, they got married. 

And like in the story, they lived for long time and they were happy 

with their three children! 

                                                       

 Bartłomiej Ignaciuk, klasa VI b 

Opiekun – mgr Eliza Łyżwińska 

 

 

 
 

Gabriela Kondrat, klasa II c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 
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Zadanie* 

 

Na przyjęcie urodzinowe Jasia przybyło 5 jego przyjaciół. 

Pierwszemu z nich mama Jasia ukroiła 1/6 całego tortu, drugiemu – 

1/5 reszty, trzeciemu – 1/4 tego co zostało, czwartemu – 1/3 

pozostałego kawałka. Resztę tortu podzieliła równo pomiędzy Jasia  

i piątego z przyjaciół. Który z obecnych na przyjęciu chłopów 

otrzymał największy kawałek ? 

 

Rozwiązanie: 

 

Pierwszy chłopiec otrzymał 1/6 tortu 

Drugi chłopiec otrzymał 1/5 ∙ ( 1 – 1/6 ) = 1/5  ∙ 5/6 = 1/6 tortu 

Trzeci chłopiec otrzymał  1/4 ∙ ( 5/6 – 1/6) = 1/4 ∙ 2/3  = 1/6 tortu 

Czwarty chłopiec otrzymał  1/3 ∙ (4/6 – 1/6) = 1/3 ∙ 3/6 = 1/6 tortu 

Piąty chłopiec otrzymał  (1 – 4 ∙ 1/6) : 2 = 2/6 ∙ 1/2 = 1/6 tortu 

Jaś otrzymał  (1 – 4 ∙ 1/6) : 2 = 2/6 ∙ 1/2 = 1/6 tortu 

 

Odp.: Wszyscy chłopcy dostali takie same kawałki, czyli po  1/6 

całego tortu. 

 

*Źródło: Olimpiady i konkursy matematyczne. Henryk Pawłowski, 

Oficyna Wydawnicza Tutor, str. 31 

 

Marta Sobol, klasa V d 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Zadanie* 

 

Wpisz liczby naturalne różne od 0 w puste miejsca przedstawionej 

obok tablicy tak, aby iloczyny liczb stojących w każdym wierszu  

i w każdej kolumnie były równe. Wykonaj obliczenia.      

     

2  3 

   

5  7 

 

Rozwiązanie: 

2 35 3 

21 1 10 

5 6 7 

 

 

*Źródło: Zadanie 1 z II etapu XXI Konkursu Matematycznego 

TORUS, kategoria „Obwarzanek” 

Eliza Rzeszotarska, klasa IV b 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 
Maria Borejko, klasa II a 

Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 
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About me 

My name’s Julia. I’m twelve. I was born on November 2
nd

.  I live in 

Warsaw with my mum and dog. I have a lot of hobbies and I never 

waste my time.  So maybe I’ll start to say something about me. 

I have short, dark, brown hair and brown eyes. My eyelashes are 

really long and all people I meet say, “How long eyelashes.” Do you 

use any make up?”. It’s really kind of them but it’s a bit irritating.  

I like horse riding and reading. My favourite books are ‘The Rangers 

Apprentice’ and ‘Fable heaven’. I’ve read all of ‘The Rangers 

Apprentice’ books that came out till now. That’s twelve of them. The 

twelfth one I got on my birthday. On the second hand I read four 

‘Fable heaven’ books out of five. I also like ‘Hunger Games’, but till 

now I have just read one book.  

I also like architecture, especially when I play ‘The Sims 3’ and build 

a house or decorate it. My passion is also drawing and fashion. 

Drawing is really fantastic if you know how to draw. Fashion means 

lots of fun for me (especially with ‘The Sims 3’).  

Coming back to horse riding, at the moment I’m learning how to 

gallop. It’s a lot of fun when you gallop on a horse. I don’t understand 

why I was so afraid of it before (well, I’m still a little bit).  

At the weekend I like playing ‘The Sims 3’. I got some money from 

my grandparents on my birthday and the first thing I bought was ‘The 

Sims 3 Animals’! I have just installed it and I couldn’t wait to play it!  

I also really like writing stories. It’s so interesting and I feel so happy, 

when people read them and say “It’s fantastic!” I don’t like listening to 

criticism about my stories but sometimes people are right and you 

just have to listen to what they want to say.  

It’s really fun to write on the Internet with people you don’t know! 

Sometimes they are from different countries (Finland, the USA, etc.) 

and they’re really interesting. I like to listen about different people 

and cultures. It’s so inspiring!  

At the weekend, when I visit my grandparents, I like going on the 

field or to the forest. The last weekend, when we were in the forest  

I saw a lot of beautiful plants and I took a lot of photos! I like 

photography. All those pictures are so nice. 
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On Friday I like spending some time with my mum and watching 

films.  We also like cooking together, for example muffins. 

What is more, I like playing with my dog. My dog is white, she’s  

a West Highland white terrier and her name is Lucy. She is four 

years old.  

I also like sleeping really, really long. But I can’t do it too often and 

that’s a bit frustrating. At the weekend I usually wake up at eight, no 

matter I like it or not!  

Julia Jurkiewicz, klasa VI b 

Opiekun – mgr Eliza Łyżwińska  

 

 

 

 

 

 

 

Warzywka 

 

Kiedy rano jem warzywka, 

Radość ze mnie zawsze tryska, 

A gdy zjadam je w południe, 

Brzuszek mój wygląda cudnie. 

Zaś wieczorem jem ich wiele, 

Bo to zdrowia przyjaciele. 

 

 

W zdrowym ciele zdrowy duch 

Jedz warzywa – będziesz zdrów. 

 

Emilia Krawczyk, klasa V b 

Opiekun – mgr Joanna Strzałkowska 
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Zadanie* 

 

Pastwisko w kształcie kwadratu o powierzchni 6,25ha ogrodzono 

siatką. Ile metrów ma to ogrodzenie?  

 

Rozwiązanie: 

 

6,25ha = 62 500m
2
 

Pole powierzchni kwadratu to wynik pomnożenia przez siebie 

długości dwóch boków kwadratu. Tę zasadę używamy, gdy chcemy 

obliczyć pole kwadratu. Ale jeżeli mamy już dane pole kwadratu  

i chcemy znaleźć długość jego boku, to musimy znaleźć liczbę, która 

pomnożona przez siebie będzie równa polu kwadratu. W tym 

przypadku 6,25ha = 62 500m
2
. Metodą prób i błędów znalazłam 

długość boku kwadratu 250 m. 

 

Długość boku 

kwadratu w m 

Obliczanie pola 

kwadratu 

Pole kwadratu 

w m
2
 

350 350 ∙ 350 122 500 

80 80 80 6 400 

250 250 ∙ 250 62 500 

 

Wiem już, że długość boku kwadratu wynosi 250m. Żeby obliczyć 

długość siatki potrzebną do ogrodzenia pastwiska, trzeba pomnożyć 

długość boku kwadratu przez liczbę boków, czyli przez 4. 

 

4 ∙ 250m =1000m 

 

Odp.: Te ogrodzenie ma 1000 metrów długości. 

 

*Źródło: MATEMATYKA 5 Zbiór zadań - GWO 

Autorzy książki: Krystyna Zarzycka i Piotr Zarzycki 

Zadanie 18 strona 82 

Aleksandra Oszkinis, klasa V d 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Jan Borowiecki, klasa III c 

Opiekun – mgr Paulina Płatek 

 

Warszawa, 18 listopada 2013 r. 

 

Drogi Misiu!!! 

Dziękuję Ci za zdjęcie, które mi przysłałeś. Jesteś bardzo 

miły i przyjazny.  

Pamiętam dobrze nasze pierwsze spotkanie na balu 

przebierańców. Do dziś śmiać mi się chce, kiedy przypominam sobie 

Twoje przebranie za baryłkę miodu – było fantastyczne. Od razu 

zostaliśmy przyjaciółmi. Jestem pewna, że o mnie ciepło myślisz, tak 

jak ja o Tobie. To Ty, Przyjacielu, pomogłeś Maksiowi wyjąć ucho z 

krzaka, pomagałeś w lekcjach i przestawiłeś zegar, kiedy trzeba 

było, a ja sama nie umiałam. Te chwile były cudowne i bardzo Cię za 

nie wszystkie szanuję.  

Zapraszam Cię za tydzień na działkę. Będziemy się razem 

bawić!! Tylko ubierz się ciepło – jest już przecież późna jesień. 

Czekam na następny list. 

Zuzanna Soćko, klasa  III a 

Opiekun – mgr Anna Tkaczyk 



20 
 

Zadanie* 

 

Długości boków równoległoboku są równe 18cm i 15cm. Wysokość 

opuszczona na dłuższy bok ma 5cm. Jaką długość ma wysokość 

opuszczona na krótszy bok tego równoległoboku? 

 

Rozwiązanie:                                                

Dane:                                              

Długość dłuższego boku równoległoboku 18cm 

Długość krótszego boku równoległoboku 15cm 

Długość wysokości opuszczonej na dłuższy bok 5cm 

 

Obliczyć: 

Długość wysokości opuszczonej na krótszy bok x 

 

18cm ∙ 5cm = 90cm² 

         90cm² = 15cm ∙ x 

                 x = 90cm² : 15cm 

                 x = 6cm 

 

Odp.:  Długość  wysokości opuszczonej do krótszego boku 

równoległoboku wynosi 6cm.     

 

* Źródło: Zbiór zadań MATEMATYKA 5 ,,Gdańskie Wydawnictwo 

Oświatowe” Matematyka z plusem 

 

 

Alicja Końka, klasa V d 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Olga Kowal, klasa II c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 

 

 

Zadanie 

 

Zosia rozwiązywała codziennie po 5 zadań matematycznych, a Ala 

po 2 zadania dziennie. 

Po ilu dniach Ala rozwiązała tę samą liczbę zadań  matematycznych, 

jaką Zosia rozwiązała w ciągu 4 dni? 

 

Rozwiązanie: 

 

5 zadań ∙ 4 dni = 20 zadań 

20 zadań : 2 zadania = 10 dni 

 

Odp.: Ala rozwiązała tą samą liczbę zadań co Zosia po dziesięciu 

dniach. 

 

Szymon Kozłowski, klasa III c 

Opiekun – mgr Beata Chrzanowska 
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AUTUMN 

 

Autumn is the most colourful and beautiful season. There are a lot of 

colours, such as: orange, red, brown and yellow. It’s always a good 

idea to go for a walk to the park and sit on the bench just to see the 

autumn. 

 

In the autumn, in the park or in the forest you can meet some 

animals such as a hedgehog, a fox, a squirrel, a bird, a deer or  

a doe. They’re very interesting, but you must be careful, because 

they can be dangerous. 
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WHAT DO THE ANIMALS DO IN AUTUMN? 

Autumn is a very hard-working season for animals. Squirrels, for 

example, store up the food (nuts) for winter. Some animals like 

foxes, wolves and boars change their fur for winter.  

 

I think autumn is the best season, because it’s not too cold, like 

winter, and it’s not too warm, like spring. I like summer too, but 

autumn is more beautiful. That’s fantastic.   

Maja Urbanek, klasa VI b  

Opiekun – mgr Eliza Łyżwińska 
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Powyższy obraz ma tytuł Dworek w Bronowicach i jest 

autorstwa Włodzimierza Tetmajera. Został namalowany techniką olej 

na tekturze i obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym  

w Krakowie. Przeważają w nim barwy ciepłe, choć są one 

zaakcentowane głębokimi cieniami. 

Na pierwszym planie przedstawione jest drzewo z rozłożystą 

koroną i szeroka, wiejska droga. Na prawo od ścieżki widać mały 

ogród, który jest otoczony drewnianym, zniszczonym płotem. 

 Głównym tematem obrazu jest tradycyjny dworek o białych 

ścianach i dachu wyłożonym brązowymi dachówkami. Od frontu 

budynku umieszczono mały ganek, który jest podtrzymywany 

jasnymi kolumnami. Dom ma małe okna, które ładnie komponują się 

z otoczeniem. Charakterystyczna dla wsi bogata roślinność 

przykuwa uwagę odbiorcy dzieła. 

 Moim zdaniem obraz jest ładny, a autor poświęcił dużo 

czasu na zaakcentowanie szczegółów. Wspaniale ukazał piękno 

natury oraz wiejskiego krajobrazu. 

 

Julia Sobieska, klasa VI d 

Opiekun – mgr Wioletta Krawczyk 
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Gabriela Wielocha, klasa II c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 

 

Zadanie 

Ewa przeczytała w ciągu trzech dni książkę pt. „Baśnie z różnych 

stron świata”. Pierwszego dnia przeczytała 89 stron, drugiego dnia  

o 8 więcej. Książka ma 286 stron. Ile stron przeczytała Ewa 

trzeciego dnia? 

Rozwiązanie: 

89 + 8 = 97       286 – (97 + 89) = 286 – 186 = 100 

Odp.: Trzeciego dnia Ewa przeczytała 100 stron. 

 

Kajetan Buczyło, klasa I a 

Opiekun – mgr Jolanta Mikołajewska 
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Magdalena Perczak, klasa IV d 

Opiekun – mgr Paulina Płatek 
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Zadanie* 

 

Mateusz i Klara mieszkają w wieżowcu. Klara mieszka 12 pięter nad 

Mateuszem. Pewnego dnia Mateusz poszedł schodami odwiedzić 

Klarę. W połowie drogi zauważył, że był na 8 piętrze. Na którym 

piętrze mieszka Klara? 

 

Dane: 

12 - tyle pięter mieszka Klara nad Mateuszem 

8 - piętro gdy Mateusz był w połowie drogi do Klary 

 

Rozwiązanie: 

 

I sposób: 

12 : 2 = 6 połowa pięter 

8 + 6 = 14 na tym piętrze mieszka Klara 

 

II sposób: 

8 – 6 = 2 na tym piętrze mieszka Mateusz 

2 + 12 = 14 na tym piętrze mieszka Klara. 

 

Odp.: Klara mieszka na 14 piętrze. 

 

*Źródło: Zadanie pochodzi z Konkursu Matematycznego Kangur-

kategoria Maluch 2010 rok 

 

Mateusz Klimczak, klasa III d 

Opiekun – mgr Joanna Kowalska 
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Warszawa, 11.04.2014r. 

 

Drogi Powstańcu! 

 

 Piszę ten list, aby opowiedzieć Ci o przeżyciach mojego ojca 

z czasów Powstania Warszawskiego, w którym Ty również brałeś 

udział. Jego opowieści zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Dzięki 

nim zrozumiałam, jak trudny był to okres dla mieszkańców 

Warszawy. Postanowiłam więc opowiedzieć Ci o tym, czego się 

dowiedziałam.    

 Myślę, że mój tato miał bardzo dużo szczęścia. Podczas 

przemykania się przez plac Krasińskich, jeden z Niemców zranił go 

w łokieć, strzelając z karabinu. Tata był sanitariuszem, dlatego chciał 

dostać się do domu, gdzie czekały na niego matki z dziećmi oraz 

ranni powstańcy. Niestety, teraz on potrzebował pomocy. 

Przyprowadzono go do polowego szpitala, w którym sanitariuszki 

opatrzyły przestrzeloną rękę. Mój tato został przydzielony do grupy 

cywilów, kobiet, dzieci i rannych, która miała przejść kanałami  

w stronę Śródmieścia, gdzie miało być bezpieczniej. Podczas 

przeprawy przewrócił się i złamał rękę. Lekarz powiedział, że cudem 

uszedł z życiem. Gdyby to była noga, nie miałby szans na 

wydostanie się z kanałów. Przez kilka dni spał w szpitalu 

powstańczym pod stołem.  

 Pewnej nocy Niemcy zaatakowali to miejsce, zrzucając na 

nie bomby. Pomieszczenie, w którym przebywał tata, zostało 

przysypane gruzem i większość osób zginęła. Życie ojcu uratował 

stół, który jednak nie wytrzymał ciężaru spadających fragmentów 

stropu i przygniótł tatę, łamiąc mu po raz trzeci tę samą rękę oraz 

dodatkowo miednicę. Lekarz powiedział, że jeśli będzie leżał przez 

miesiąc w bezruchu, to pęknięta kość się zrośnie. Tato, leżąc  

w szpitalu, był odwiedzany przez różne osoby, które opowiadały mu, 

co się dzieję na zewnątrz. Kiedy upłynął określony czas na 

zrośnięcie kości, tato musiał nauczyć się z powrotem chodzić. 

Następnie przywieziono go do szpitala pod Warszawą, aby mógł 

całkowicie wyzdrowieć. Kiedy przebywał w szpitalu w Milanówku, 

jego stryj Marian chciał dostarczyć mu paczkę z jedzeniem. Podczas 

powstania ojciec miał podrobione dokumenty, aby zmylić Niemców. 
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Paczka z żywnością nie dotarła, gdyż stryj Marian zaadresował ją 

prawdziwymi danymi taty. Niedługo po tym Powstanie Warszawskie 

dobiegło końca, a mój tata wrócił do domu. 

Uważam, że mój tato to prawdziwy szczęściarz. Cudem 

przeżył Powstanie Warszawskie w przeciwieństwie do wielu innych, 

którym się to nie udało. Słuchając jego opowieści zdałam sobie 

sprawę, jak niewiele brakowało, a on też mógłby` zginąć. Niestety Ty 

nie miałeś tyle szczęścia. Bardzo współczuje Twojej rodzinie, która 

musi odwiedzać Cię na cmentarzu, a nie może z Tobą nawet 

porozmawiać. Mam nadzieję, że pisząc ten list udowodnię Ci, że 

Twoje oddanie i poświęcenie nigdy nie będzie zapomniane.  

      

Z wyrazami szacunku, 

 

 Kaja Papuzińska 

 

Zuzanna Kłos klasa VI d 

Opiekun – mgr Sylwia Kowalczyk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weronika Klaybor, klasa V b 

Opiekun – mgr Mirosława Jeziorska 
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Zadanie  

 

Uczniowie klas drugich brali udział w wykopkach. O godzinie 9:00 

wyjechało 26 dziewcząt i 19 chłopców. Zebrane ziemniaki 

wsypywano do skrzyń. Dziewczęta napełniły 47 skrzyń, a chłopcy - 

48. Później było ognisko, dzieci zajadały się pieczonymi 

ziemniakami. O godzinie 19:00 dzieci wróciły z wycieczki.  

I. Ile dzieci brało udział w wykopkach? 

II. Ile skrzyń dzieci napełniły ziemniakami? 

III. Ile godzin dzieci były na wycieczce? 

 

Rozwiązanie: 

I. 26 + 19 = (20 + 10) + (6 + 9) = 30 + 15 = 45 

Odp.: W zbieraniu ziemniaków brało udział 45 dzieci. 

 

II. 47 + 48 = (40 + 40) + (7 + 8) = 80 + 15 = 95 

Odp.: Dzieci napełniły ziemniakami 95 skrzyń. 

 

III. 19 – 9 = 10 

Odp.: Dzieci były na wycieczce dziesięć godzin. 

 Stanisław Mroczek, klasa II c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 

 
Urszula Gawkowska, klasa II a 

Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 
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POSTĘP NAUKOWO – TECHNICZNY A ZMIANY W ŻYCIU 

CODZIENNYM w XIX w. 

 

 W XIX wieku nastąpiło wiele zmian w różnych dziedzinach, 

jak nigdy wcześniej.  

 Dzięki elektryczności możemy mieć lepsze oświetlenie, 

natomiast dzięki skonstruowaniu kolei i samochodów szybciej  

i wygodniej podróżujemy. Telegraf i telefon umożliwiały nam szybkie 

porozumiewanie się pomimo dzielącej nas odległości.  

Łatwiejsze wykrywanie i leczenie chorób zawdzięczamy promieniom 

Roentgena. Pierwiastki promieniotwórcze – rad i polon, wynalezione 

przez Marię Skłodowską-Curie i jej męża, pomagają w leczeniu 

chorób nowotworowych. Odkrycie bakterii przez Ludwika Pasteura 

poprawiło jakość niektórych produktów żywnościowych, a także 

pozwoliło na wprowadzenie szczepień ochronnych.  

 

 

 

 

Aleksandra Borowiecka, klasa VI d 

Opiekun – mgr Sylwia Kowalczyk 
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Zofia Zajenkowska, klasa II b 

Opiekun – mgr Renata Piłat 

 

Zadanie* 
 
Hotelik może przyjąć 21 gości. Jest w nim 5 pokoi trzyosobowych  
i pewna liczba pokoi dwuosobowych. Ile jest pokoi dwuosobowych? 
Dane: 
21 gości - może przyjąć hotelik 
5 pokoi - trzyosobowych 
pewna liczba dwuosobowych 
 
Rozwiązanie: 
3 ∙ 5 = 15 
21 – 15 = 6 
6 : 2 = 3 
 
Odp.: Są  3 pokoje dwuosobowe. 
 
*Źródło: Zadanie pochodzi z konkursu matematycznego Kangur 
kategoria Maluch z 2008 roku. 
 

Wiktor Kostaniak, klasa III d 

Opiekun – mgr Joanna Kowalska 
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Zadanie 

 

Na meczu FC Barcelona kontra Atletico Madryt było 88000 kibiców 

FC Barcelony i 9000 kibiców Atletico Madryt. Na przerwę wyszła 

połowa kibiców Atletico Madryt i 3/4 kibiców FC Barcelony. 

Ile kibiców pozostało na trybunach? 

Ile kibiców wyszło na przerwę? 

O ile więcej było kibiców FC Barcelony niż kibiców Atletico Madryt?   

 

Rozwiązanie: 

 

9000 : 2 = 4500  

(88000 : 4) ∙ 3 = 22000 ∙ 3 = 66000 

4500 + 66000 = 70500 

88000 + 9000 = 97000 

97000 – 70500 = 26500 

 

Odp.: Na trybunach pozostało 26500 kibiców. 

 

4500 + 66000 = 70500 

 

Odp.: Na przerwę wyszło 70500 kibiców. 

 

88000 – 9000 = 79000 

 

Odp.: Kibiców FC Barcelony było o 79000 więcej niż kibiców Atletico 

Madryt. 

 

Tymoteusz Celmer, klasa III b 

Opiekun – mgr Aldona Ćwiek 
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Laura Rosiak, klasa II c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 

Zadanie* 

 

Basen wypełnia się w ciągu 2 godzin, a opróżnia w ciągu 5 godzin. 

Po ilu minutach basen napełniłby się, gdyby otwarty został dopływ  

i odpływ jednocześnie? 

 

Rozwiązanie: 

napełnia się 2 godz. w godzinę 1/2 = 5/10 

opróżnia się 5 godz. w godzinę 1/5 = 2/10 

w godzinę napełnia się 3/10 basenu 

1: 3/10 = 1∙ 10/3 = 10/3 = 3 1/3 godz. = 200 minut 

 

Odp.: Gdyby otwarty został dopływ i odpływ jednocześnie basen 

napełniłby się po 200 minutach. 

 

* Źródło: Zasoby własne nauczyciela. 

 

Adam Rumiński, kl. IV d 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 



35 
 

Eksperyment – wybuchający wulkan 

 

Ocet jest kwasem, soda zaś zasadą. Wchodząc ze sobą w reakcję, 

wytwarzają dwutlenek węgla. Gazy zajmują więcej miejsca niż ciała 

stałe i ciecze. Dlatego też mieszanka kipi w formie pieniącej się 

substancji. 

 
 

Justyna Grzesiewska, klasa VI d 

Opiekun – mgr Anna Łachańska 
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Zadanie* 

 

Wpisz w małe kółeczka liczby od 1 do 10 tak, aby sumy liczb  

w każdych z czterech kół były równe. 

 
Rozwiązanie: 

 
 

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

Zadania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”, Oficyna 

Wydawnicza „Tutor”, 2006 r. 

 

Małgorzata Kowalczyk, klasa IV b 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Zadanie* 

 

Na stole leży 8 obwarzanków. 

Wiadomo, że wśród nich jest jeden 

lżejszy. Jak za pomocą dwóch 

ważeń na wadze szalkowej bez 

odważników wskazać jednoznacznie 

ten lżejszy obwarzanek? 

 

Rozwiązanie: 

1. Należy położyć na wagę 6 obwarzanków (3 na jedną szalkę  

i 3 na drugą). 

2. Jeśli waga w pierwszym ważeniu jest w równowadze, to 

ważymy dwa pozostałe obwarzanki, kładąc po jednym na 

szalce i waga wskaże ten lżejszy. 

3. Jeśli waga w pierwszym ważeniu nie jest w równowadze, to 

tam wśród trzech obwarzanków gdzie szalka idzie do góry 

jest ten lżejszy. Zatem zostają do wyboru trzy obwarzanki. 

Kładziemy na szalkach po jednym obwarzanku, a jeden 

zostaje. Waga wskaże lżejszy lub jeśli będzie równowaga, to 

lżejszym będzie odłożony obwarzanek. 

* Źródło: Zadanie z II etapu XXI Konkursu Matematycznego TORUS, 

kategoria „Obwarzanek” 

Tomasz Czarniecki, klasa IV d 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Odmieniec 

 

 Mam na imię Piotrek. Opowiem wam niesamowitą historię.  

 Pewnego dnia, w naszej szkole pani Cecylia Rebus - 

nauczycielka matematyki i wychowawczyni naszej klasy - ogłosiła, 

że dojdzie do nas nowy uczeń. Ma na imię Karol. Nie wiadomo, 

dlaczego zmienia szkołę w środku roku szkolnego. Pojawi się za 

tydzień. Wszyscy z napięciem czekaliśmy na Karola. Aż w końcu 

nadszedł ten dzień... 

 Na pierwszej lekcji była matematyka. Nie mogliśmy się 

doczekać nowego ucznia. Kiedy zaczęły się zajęcia, pani Rebus 

wyszła z sali. Po chwili wróciła. 

– Oto wasz nowy kolega, Karol – ogłosiła. 

Do sali ze schyloną głową wszedł wysoki chłopiec. Na twarzy miał 

młodzieńcze pryszcze, a rude – wręcz ognistoczerwone włosy –

spadały mu do ramion. 

– Ale brzydal! – ktoś szepnął, ale tak, że wszyscy słyszeli. 

Klasa wybuchnęła śmiechem. Twarz chłopca oblały rumieńce. Kiedy 

pani Rebus zdołała uciszyć klasę, posadziła Karola w ławce  

z Moniką. Dziewczyna z obrzydzeniem odsunęła się od niego.  

Kolejne dni wyglądały podobnie. Nikt nie lubił Karola i wszyscy się  

z niego naśmiewali. Mijały tygodnie. Wszyscy skupieni byli na nauce, 

bo kończyło się półrocze. Wreszcie przyszły upragnione ferie. 

Postanowiłem, że pojadę na obóz zimowy do Zakopanego. 

 Kiedy wsiadałem do autokaru, od razu zauważyłem Karola. 

Siedział samotnie, wpatrzony w okno. Chciałem go ominąć i przejść 

dalej, ale pani Rebus zatrzymała mnie. 

– Piotrek, tu masz wolne miejsce – powiedziała.  

Cóż miałem zrobić, usiadłem obok Karola. I wiecie co? Nawet nie 

spostrzegłem, kiedy zaczęliśmy rozmawiać. Gadaliśmy przez całą 

drogę do Zakopanego. Dowiedziałem się od Karola, że przeniósł się 

do naszej szkoły, ponieważ w poprzedniej wszyscy straszni się  

z niego śmiali i dokuczali mu. Zrobiło mi się głupio, bo przecież ja też 

wytykałem go palcem. Postanowiłem to naprawić. 

 Kiedy dojechaliśmy na miejsce, zaproponowałem Karolowi, 

że zamieszkamy w jednym pokoju. Zgodził się z radością.  

– Wiesz Karol, jesteś fajny – powiedziałem mu, kiedy byliśmy już  
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w łóżkach. – Wszyscy oceniają cię po wyglądzie. Spróbuję 

przekonać ich, jak bardzo się mylą – dodałem.  

Karol uśmiechnął się i poszliśmy spać. Na obozie staliśmy się 

najlepszymi przyjaciółmi. Niestety, mimo moich wysiłków, pozostałe 

dzieci nadal naśmiewały się z Karola. Aż w końcu nie wytrzymałem... 

Któregoś dnia w szkole, po powrocie z Zakopanego, stanąłem na 

środku klasy i powiedziałem stanowczo: 

– Zachowujecie się głupio i nie fair. Nie rozumiecie, że Karol to 

bardzo sympatyczny chłopak. Oceniacie go jedynie po wyglądzie. 

Czy byłoby wam miło, gdyby wyśmiewała się z was cała klasa?! To 

wcale nie jest fajne. Mam nadzieję, że przynajmniej kilkoro z was 

weźmie to sobie do serca. 

Zapadła cisza. Nagle ktoś się odezwał. 

– Piotrek ma rację! Nie powinniśmy śmiać się z Karola. 

To był Maciek. Podszedł do Karola, podał mu rękę i rzekł: 

– Przepraszam cię, Karol. Już nigdy nie będę się tak zachowywał.  

Po chwili cała klasa zrobiła to samo. Dzieci kolejno podchodziły do 

Karola i przepraszały go. W zamieszaniu nikt nie zwrócił uwagi na 

panią Rebus, która w zdumieniu patrzyła to na mnie, to na Karola, to 

na resztę klasy. 

Minęła dobra chwila, zanim powiedziała: 

– Piotrek zasługuje na pochwałę, bo sprawił, że klasa zaczęła lubić 

Karola! 

Wszyscy przytaknęli. Na przerwie Karol podszedł do mnie i zaczął mi 

dziękować. 

– Czego się nie robi dla przyjaciół – odrzekłem. 

Od tego czasu klasa lubiła Karola, bo każdemu dziecku należy się 

szacunek i każdy ma prawo przynależności do grupy. 

 

Pola Kubrak, klasa IV a 

Opiekun – mgr Joanna Strzałkowska 
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Franciszek Szajewski, klasa III d 

Opiekun – mgr Joanna Kowalska 

  

Zadanie 

 

Tata Antka jest od swego syna 4 razy starszy. Mama Antka jest  

o 3 lata młodsza od taty. Jeżeli Antek ma 12 lat, to ile lat mają razem 

wszyscy członkowie rodziny? 

  

Rozwiązanie: 

 

12 ∙ 4 = 48 

48 - 3 = 45 

48 + 45 +12 = 105 

  

Odp. Wszyscy członkowie rodziny maja razem 105 lat. 

 

Weronika Zaręba, klasa III f 

Opiekun – mgr Ewa Mroziuk 
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Zadanie 

  

Mama, tata i syn mają razem 86 lat. Mama jest starsza od syna o 27 

lat, a tata jest o 5 lat starszy od mamy. Oblicz, po ile lat mają syn, 

mama i tata. 

  

Rozwiązanie: 
a – wiek mamy 
b – wiek taty 
c – wiek syna 
  
a + b + c  = 86 
a = c + 27 
b = c + 27 + 5 
  
c + 27 + c + 27 + 5 + c = 86 
c + c + c + 59 = 86 
c + c + c = 86 - 59 
c + c + c = 27 
c = 27 : 3   (syn) 
a = 27 + 9 = 36   (mama) 
b = 36 + 5 = 41   (tata) 
  
Odp. Syn ma 9 lat, mama ma 36 lat, a tata 41 lat. 
 

Maria Grzegorczyk, klasa III f 

Opiekun – mgr Ewa Mroziuk 
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Luceli Dutkiewicz – Avila  

Opiekun – mgr Renata Piłat 

Zadanie 

 

Janek kupił dwie książki oraz trzy zeszyty za 44zł 20gr.Ile kosztuje 

jeden zeszyt, a ile jedna książka, jeśli wiadomo, że jedna książka 

jest pięć razy droższa od zeszytu? 

Analiza: 

cena 1 zeszytu …..... x 

cena 1 książka........ 5x 

koszt 3 zeszytów..... 3x 

koszt 2 książek........ 10x 

Równanie; 

10x + 3x = 44,20 

13x= 44,20 

X = 44,20 : 13 

X = 3,40 (zł) 

cena 1 zeszytu …... 3zł 40gr = 340gr 

cena 1 książki.........5∙340gr = 1700gr = 17zł  

 

Odp. Książka kosztuje 17zł, a zeszyt 3zł 40gr. 

Marcin Zaręba, klasa IV c 

Opiekun – mgr Magdalena Dwojakowska-Bąk 
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Aleksandra Borowiecka, klasa VI d 

Opiekun – mgr Agata Idzikowska 

 

Zadanie 

  

Bartek urodził się w 1987 roku. Od trzeciego roku życia chodził na 

mecze z tatą co 3 lata. 9 lat temu był jego piąty raz. Który rok 

mielibyśmy dzisiaj i ile lat miałby Bartek? 

  

Rozwiązanie: 

  

3 ∙ 5 + 9 = 24 (wiek Bartka) 

1987 + 24 = 2011 

  

Odp. Mięlibyśmy rok 2011, Bartek miałby 24 lata. 

 

Gabriela Strycharska, klasa III f 

Opiekun – mgr Ewa Mroziuk 
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Zadanie* 

 

Arek, Czarek, Darek, Jarek, Marek, Wojtek rzucali kostką do gry. 

Każdy z chłopców rzucał jeden raz i wyrzucił inną liczbę oczek. Arek 

wyrzucił cztery razy większą liczbę niż Czarek. Darek wyrzucił dwa 

razy większą liczbę niż Jarek i trzy razy większą liczbę niż Marek. 

Jaką liczbę oczek wyrzucił każdy z chłopców? 

 

Rozwiązanie: 

A C D J M W 

4 1 2 1 2 5 

  4 2 

  6 3 

 

Odp. Arek wyrzucił 4 oczka, Czarek 1, Darek 6, Jarek 3, Marek 2, 

Wojtek 5 oczek. 

 
* Źródło: Zadanie pochodzi z konkursu matematycznego Kangur 
kategoria Maluch z 2011 roku. 

 

Stanisław Pięta, klasa III d 

Opiekun – mgr Joanna Kowalska 

 
 

Milena Wojciechowska, klasa II c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 
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Zadanie 

 

W pewnej cukierni było 12 babeczek z fioletowym lukrem i półtora 

razy więcej babeczek z białym lukrem. Babeczek z niebieskim 

lukrem było o cztery mniej niż z białym lukrem, a babeczek  

z czerwonym lukrem dwa razy mniej niż z niebieskim.  

Ile babeczek było w tej cukierni? 

 

Rozwiązanie: 

 

Dane: 

Babeczki z fioletowym lukrem – 12 sztuk 

Babeczki z białym lukrem – półtora razy więcej.  

 12 ∙ 1,5 = 12 + 6 = 18 

Babeczki z niebieskim lukrem – o cztery mniej niż z białym. 

 18 – 4 = 14 

Babeczki z czerwonym lukrem – dwa razy mniej niż z niebieskim 

lukrem. 

 14 : 2 = 7 

 

Działanie: 

 12 + 18 + 14 + 7 = 51 

 

Odp.: W tej cukierni było 51 babeczek. 

 

Weronika Lomott, klasa III a 

Opiekun – mgr Anna Tkaczyk, mgr Renata Piłat 
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Zwierzęta w polskim wojsku* 

 

Jak już wiadomo, od dawnych czasów żołnierzom i innym służbom 

pomagały zwierzęta. A to szukając bomb lub po prostu do zabawy, 

by umilić czas. Jednak w historii polskiego wojska najbardziej 

znanymi maskotkami były dwa niedźwiedzie – Wojtek i Baśka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baśka była białą niedźwiedzicą z północnej Rosji, przygarniętą, 

przez baon murmańczyków dowodzony przez płk. Juliana 

Skokowskiego.  

Z czasem, jako córkę regimentu, przydzielono ją do kampanii 

karabinów maszynowych baonu i wyznaczono wikt. 

W baonie przydzielono jej opiekuna, kaprala Smagońskiego. 

Zajmował się on nią aż do jej śmierci.  

W tym samym czasie kapral ten nauczył ją elementów musztry, 

takich jak: salutowania czy kroku marszowego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki temu, gdy wraz z oddziałem brała udział w defiladzie w 1919 

roku w Warszawie, na placu Saskim wzbudzała sensację tym, iż  



47 
 

w odpowiednim momencie zaczęła iść na dwóch  łapach  

i zasalutowała przed naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim. 

Następnie podczas powitania podała mu łapę.  

Niestety, zginęła jeszcze tej samej zimy, niedługo po przybyciu do 

Modlina.  

 

W jaki sposób ją upamiętniono: 

-Historię Baśki opisał m.in. dowódca kompanii piechoty w tym 

baonie, pisarz batalistyczny Eugeniusz Małaczewski, w opowiadaniu 

„Dzieje Baśki Murmańskiej” wchodzącego w skład tomu opowiadań 

„Koń na wzgórzu”. 

 

* Źródło: Wikipedia 

 

Kamila Grenczyn, klasa VI d 

Opiekun – mgr Sylwia Kowalczyk 

 

 
 

Szymon Rzuczkowski, klasa VI c 

Opiekun – mgr Anna Łachańska 
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Zadanie* 

 

Leciał klucz gęsi a na ich spotkanie leci gąsior i gęga „Witajcie, sto 

gęsi”.  Na to lecąca na przedzie gęś odgęgała: ”Nie ma nas sto. Ale 

gdyby było jeszcze raz tyle i jeszcze połowa i jeszcze ćwierć 

naszego klucza i jeszcze ty razem z nami, to wtedy byłoby nas sto.” 

Ile gęsi liczył ten klucz? 

 

Rozwiązanie:  

 

x – liczba gęsi w kluczu 

 

x + x + 1/2 x + 1/4 x + 1 = 100 

2 3/4 x + 1 = 100 

11/4 x + 1 = 100 

11/4 x = 100 – 1 

x = 99 : 11/4 

x = 99 ∙ 4/11 

x = 36 

 

Odp. Klucz liczył 36 gęsi. 

 

* Źródło: Olimpiady i konkursy matematyczne. Henryk Pawłowski, 

Oficyna Wydawnicza Tutor, str. 39 

 

Mateusz Sobol, klasa V d 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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Warszawa, 21.03.2014 r. 

 

 

Cześć, Kubo! 

 Jest mi bardzo przykro, ale już na samym początku tego listu 

muszę Ci powiedzieć, że nie mogę Cię uważać za mojego 

przyjaciela. 

 Nasza przyjaźń opierała się na tym, że obaj uznawaliśmy za 

najważniejsze honor i poczucie sprawiedliwości. Okazało się jednak, 

iż nie cenisz tych wartości. Dowiedziałem się o sprawie, w której 

postawiłeś Marcina w bardzo trudnej sytuacji. Kiedy razem z nim 

przygotowywałeś salę do wystąpienia dyrektora, zacząłeś robić 

sobie żarty. Udawałeś, że przemawiasz do uczniów, parodiowałeś 

nauczycieli. Oczywiście nie  było w tym nic złego - ot takie wygłupy. 

Podczas tych popisów  uszkodziłeś mikrofon. Jednak nie to było 

najgorsze. Zrobiło się zamieszanie, a Ty całą winą obarczyłeś 

kolegę. Marcin został ukarany obniżonym stopniem ze sprawowania. 

Nawet wtedy nie zareagowałeś. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak 

Małgosia zauważyła Twoje nerwowe zachowanie i próbę ucieczki. 

Dziewczyna opowiedziała o tym wychowawczyni. Pani wyjaśniła 

sprawę, co zmusiło Cię do spóźnionego przyznania się do winy. Czy 

wyobrażasz sobie, jak musiał czuć się Marcin? Czy rozmawiałeś  

z nim po tym zdarzeniu i przeprosiłeś go ? 

 Jest mi bardzo smutno, bo nie przypuszczałem, że możesz 

tak postąpić. Nie mogę na Tobie polegać. 

 Kłamstwo ma krótkie nogi, a prawda zawsze wyjdzie na jaw. 

Mam nadzieję, że rozumiesz moją decyzję, a w przyszłości 

zachowasz się inaczej, nie jak tchórz. 

        

 Janek 

 

Jacek Chlabicz, klasa V b 

Opiekun – mgr Joanna Strzałkowska 
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Zadanie* 

 

Na prawidłowej kostce do gry ściany są ułożone w taki sposób, że 

suma oczek na przeciwległych ścianach wynosi 7. Czy kostka 

przedstawiona poniżej w trzech położeniach jest prawidłowa? 

Odpowiedź uzasadnij. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązanie: 

 

Kostkę w położeniu 2 i 3 obracamy tak, żeby z przodu było 5 kropek, 

a u góry 4 kropki, czyli tak, jak w kostce w położeniu 1 (przy 

założeniu, że kostka jest prawidłowa). Wtedy mamy: 

 

 

 

                

            1                                 2                                     3 

 

 

Zatem widzimy, że: położenia 1 i 3 są zgodne, a położenia 1 i 2 nie 

są zgodne.  

 

Odp.: Kostka przedstawiona w trzech położeniach nie jest 

prawidłowa. 

 

* Źródło: Zadanie 6 z II etapu XXI Konkursu Matematycznego 

TORUS, kategoria „Ringo” 

 

Wojciech Morawski, klasa V d 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 

 



51 
 

 
Maria Zieniewicz, klasa II c 

Opiekun – mgr Katarzyna Kowalska 

Zadanie* 

 

Zapisz treść pytania za pomocą wyrażenia algebraicznego. Jak 

długą trasę przejechał turysta wciągu trzech dni, jeżeli pierwszego 

dnia przejechał dwa razy więcej kilometrów niż drugiego, a trzeciego 

dnia 40% kilometrów mniej niż dnia drugiego?  

 

Dane: 

x – długość całej trasy; 

k – liczba kilometrów przejechanych drugiego dnia; 

2k- liczba kilometrów przejechanych pierwszego dnia; 

k – 40%k – liczba kilometrów przejechanych trzeciego dnia; 

 

Rozwiązanie: 

2k + k + k – 40%k = x 

 

* Źródło: Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki "Matematyka 

na szóstkę - zadania dla klasy VI" Wydawnictwo NOWIK Sp. j. 

 

Marek Zaręba, klasa VI b 

Opiekun – mgr Anna Janiec 
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Trójkąty Sierpińskiego 

 

Trójkąty Sierpińskiego rysujemy w ten sposób:  

 

1. Rysujemy trójkąt równoboczny. 

 

 
 

2. Łączymy środki boków trójkąta. W ten sposób powstają 4 trójkąty 

równoboczne. 

 

 

 

 

 

 

3. W trójkątach przy wierzchołkach rysujemy trójkąty równoboczne  

w podobny sposób i je też zamalowywujemy 
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4.Czynność powtarzamy w nieskończoność. 

 

       
     

Grzegorz Wszoła, klasa V d 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 

 

Formuła 1 – moja pasja 

 

Formuła 1 to moja wielka pasja.  

Od najmłodszych lat lubiłem oglądać wyścigi w telewizji. 

Kiedy miałem 6 lat moją ulubioną zabawą było organizowanie 

wyścigów małymi bolidami. Formuła 1 nazywana jest królową 

sportów samochodowych. Pierwszy wyścig odbył się w maju 1950 

roku w Anglii. Obecnie kierowcy Formuły 1 ścigają się na 19 torach 

na całym świecie. Udział w wyścigach bierze 11 zespołów i 22 

kierowców. Najbardziej utalentowanym kierowcą jest Michael 

Schumacher, który zdobył 7 mistrzostw świata. Jedynym Polakiem, 

któremu udało się dostać do Formuły 1 jest Robert Kubica. W 2008 

roku zdobył pierwsze miejsce podczas wyścigu Kanady. 

W przyszłości chciałbym, tak jak pan Robert zostać kierowcą 

Formuły 1 i brać udział w wyścigach. 

 

Kajetan Markowski, klasa II a 

Opiekun – mgr Małgorzata Pakuła 
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Zadanie* 

 

Suma długości krawędzi sześcianu jest równa sumie długości 

krawędzi bocznych prostopadłościanu i wynosi 72cm. Krawędzie 

podstawy prostopadłościanu wyrażają się kolejnymi liczbami 

naturalnymi. Jakie wymiary ma prostopadłościan, a jaka jest długość 

krawędzi sześcianu, jeżeli bryły te mają taką samą objętość? 

 

Dane: Szukane:    

Obwsz = 72cm asz = ? 

4 ∙ Hpr  = 72cm    Hpr = ? 

Vsz = Vpr    Vsz = ? 

 Vpr = ?   

 Pppr = ? 

                                                                bpr = ? 

     cpr = ? 

      

 

Obwsz = 72cm    

Obwsz = 12 * asz 

72 cm = 12* asz 

asz = 72 cm: 12 

asz =  6 cm 

4 ∙ Hpr = 72cm 

Hpr = 72cm : 4 

Hpr = 18cm 

Vsz = asz ∙ asz ∙ asz 

Vsz = 6 ∙ 6 ∙ 6 

Vsz = 216(cm
3
) 
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Vsz = Pppr ∙ Hpr 

216 = Pppr ∙ 18 

Pppr = 216 : 18 

Pppr = 12 (cm
2
) 

bpr = 3cm 

cpr = 4cm 

 

Odp.: Sześcian ma krawędź długości 6cm, a prostopadłościan ma 

wymiary 3cm x 4cm x 18cm. 

 

* Źródło: Stanisław Kalisz, Jan Kulbicki, Henryk Rudzki "Matematyka 

na szóstkę - zadania dla klasy VI" Wydawnictwo NOWIK Sp. j. 

 

Bartłomiej Ignaciuk, klasa VI b 

Opiekun – mgr Anna Janiec 

 

 
 

Pola Kubrak, klasa IV a 

Opiekun – mgr Marta Budzińska 
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Zadanie*  

W sali ustawiono krzesła i trzyosobowe ławki. Łącznie było 286 

ławek i krzeseł. Do sali weszło 460 osób. Po zajęciu miejsc okazało 

się, że osób siedzących jest 4 razy więcej niż stojących. Ile ławek 

i ile krzeseł ustawiono w tej sali? 

 

Na początku obliczyłam liczbę osób siedzących. 

 

Oznaczyłam: 

x – osoby stojące 

4x – osoby siedzące 

460 – liczba wszystkich osób w sali 

 

Czyli: 

x + 4x = 460 

5x = 460                    |: 5 

x = 92 

92 – osoby stojące 

Osób siedzących jest 4 razy więcej, czyli: 

4 ∙ 92 = 368 – osoby siedzące 

 

Na sali jest 368 osób siedzących 

 
Następnie obliczyłam liczbę ławek i krzeseł. 
 
Oznaczyłam: 
ł – ławki 

k – krzesła 

Łącznie ławek i krzeseł jest 286, czyli: 

ł + k = 286 

 

Stąd: 

k = 286 – ł     (*) 

Ponieważ na każdym krześle siedzi jedna osoba, na ławce po trzy 

osoby to: 

3 ∙ ł + k = 368 
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Podstawiając za k wzór (*) mamy: 

3 ∙ ł + 286 – ł = 368 

2 ∙ ł = 368 – 286 

2 ∙ ł = 82                    |: 2 

ł = 41 

 

Podstawiając do wzoru (*) mamy: 

k = 286 – 41 

k = 245 

 

Odp.: Na sali ustawiono 245 krzeseł i 41 ławek. 

 
* Źródło: Zadanie z XIV Bielańskiego Konkursu Matematycznego  - 
etap szkolny 2014. 
 

Julia Sobieska, klasa VI d 

Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tomasz Kosiński, klasa VI c 
Opiekun – mgr Agata Idzikowska 
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A weekend in Warsaw 

In Warsaw we have two residences of the President of Poland: the 
President’s Palace and Belweder. If you have a bit of luck, you can 
visit both places during open days. 

 
 
One of the biggest shopping centres 
in Warsaw is Arkadia. People can buy 
there almost everything you can 
imagine: clothes, electronics, 
cosmetics, books and food. It’s 
possible to have a rest and eat 
something tasty in many bars and 
cafes as well. 

 
 
 

The Palace of Culture and Science is 
the most characteristic and the highest 
building in my city. There are museums, 
theatres, cinemas and even the 
swimming pool inside. There is an 
observation platform on the top. You 
can see the panorama of Warsaw from 
there. 
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In my opinion, Copernicus 
Science Centre is the coolest 
place in Warsaw. They explain 
many difficult things in easy and 
funny way there. I visited this 
place two years ago.  I liked a 
robot with a remote control very 
much. 

 
 

In 2012 modern National 
Stadium was built on the 
right side of Vistula River. 
Apart of football matches, 
other events are organized 
there. Last winter there was 
a big ice rink on the 
stadium. 

Wojciech Morawski, klasa V d 
Opiekun – mgr Eliza Łyżwińska 

 
Zadanie 
 
Do tartaku przywieziono 2 tony drewna sosnowego. Woda stanowiła 
0,25 jego masy. Drewno przechowywano rok i straciło ono 0,80 
zawartej początkowo w nim wody. Jaka jest masa tego drewna po 
roku? 
 
Rozwiązanie: 
 
2 tony drewna zawiera 0,5 tony wody i 1,5 tony suchego drewna, bo 
0,25 x 2t = 0,5t 
2t – 0,5t = 1,5t 
Po roku zostało 0,1t wody, bo 0,8 x 0,5t = 0,4t, a 0,5t - 0,4t = 0,1t. 
Drewno waży 1,6t, bo 1,5t + 0,1t = 1,6t  
 
Odp. Drewno po roku waży 1,6t. 
 

Kamila Grabowska, klasa V c  
Opiekun – mgr Ewa Bogaczewicz 
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PRACE LAUREATÓW KONKURSÓW WEWNĄTRZSZKOLNYCH 

 

„Bezpieczna droga do szkoły” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hanna Dziedzic, klasa I c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga Baj, klasa I a 
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Zofia Socha, klasa I a 

 

„Konkurs kaligraficzny” 

 

 
 

Oliwia Rudomina, klasa II c 
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Gabriela Wielocha, klasa II a 

 

Kajetan Markowski, klasa II a 
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„Zimowa bajka” 

 

Śnieżna królewna 

 

 Dawno, dawno temu było królestwo. Mieszkali w nim król  

z królową i dwiema córkami. Starsza z nich miała na imię Odetta,  

a młodsza – Klara. Królewny bardzo dobrze rozumiały się  

i kochały.  

 Pewnego dnia król i królowa zdecydowali, że Odetta wyjdzie 

za mąż za królewicza z sąsiedniego królestwa. Królewna nie chciała 

wychodzić za mąż. Postanowiła zbuntować się i uciec z domu, 

chociaż żal jej było zostawiać siostrę samą. Jak postanowiła, tak 

zrobiła. W czasie ucieczki mówiła do siebie – Nigdy tam nie wrócę! 

Już nigdy! 

 Zaczęło się ściemniać i w pewnej chwili królewna upadła na 

śnieg. Nie miała już siły by biec dalej. Zmęczona zasnęła na śniegu. 

Kiedy zmarznięta ocknęła się ze snu, zobaczyła, że znajduje się  

w dziwnym pomieszczeniu. Stały nad nią jakieś dziwne stworzenia. 

Jedno z nich powiedziało: 

– Jesteśmy śnieżnymi trollami. Znaleźliśmy cię w nocy  

i przynieśliśmy tu. 

– A gdzie ja dokładnie jestem? – spytała.  

– Jesteś w domu naszego śnieżnego wodza, który opiekuje się nami 

i dowodzi naszym stadem. 

Odetta uważnie przyjrzała się śnieżnym trollom. Okazało się, że są 

one całe białe i wyglądają tak, jakby codziennie turlały się w śniegu. 

Miały wielkie czarne ślepia, powykrzywiane nosy i małe uszka. 

– Dziękuję wam. Gdyby nie wy, umarłabym z zimna. Mam na imię 

Odetta i uciekłam z domu. Ojej, przepraszam z królestwa. 

– Ojejku, jakie to smutne – powiedziała mała dziewczynka – troll  

i rozpłakała się. Inne trolle też zaczęły płakać, ale zaraz zaśmiały się 

pogardliwie. 

– Czemu śmiejecie się? – zapytała zaskoczona ich zachowaniem 

królewna. Nie usłyszała jednak odpowiedzi na pytanie.  

Za to ciągle śmiejąc się, trolle zaprosiły Odettę na śniadanie. Do 

jedzenia królewna dostała kawałek lodu, a do picia dziwny napój. Był 
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on zielonego koloru, a na jego powierzchni pływały patyki i liście. 

Wypiła napój, który spowodował, że nie wiedziała, co się z nią dzieje. 

Ocknęła się związana, a przed nią stał Yeti. 

Śnieżne trolle biegały wokół królewny i śpiewały jakieś dziwne słowa, 

których znaczenia nie rozumiała. Z tego wszystkiego 

wywnioskowała, że trolle chcą ją złożyć jako ofiarę dla Yeti. 

Próbowała uwolnić się, ale nie udało się. Nagle podszedł do niej 

bałwan. W swojej ręce z patyka miał odrobinę śniegu. Posypał nim 

królewnę, a ta uwolniła się z więzów. 

Bałwan krzyknął:  

– Uciekaj! 

– A ty? - zapytała Odetta. 

–Ja cię dogonię , uciekaj! 

Odetta zaufała bałwanowi i zaczęła biec. Kiedy była już daleko, 

usiadła na małej górce śniegowej. Nagle usłyszała – „Au, moje 

plecy!” Królewna z przerażeniem gwałtownie odskoczyła. 

– To ja, bałwan!  Przed chwilą  uratowałem cię. 

– Witaj. Chciałam  podziękować ci za ratunek. 

–A, to nic takiego. – odparł bałwan. 

– Mam na imię Odetta. A ty? 

– Jestem Cezary.   

– Bardzo ładne imię. 

– Dziękuję. Twoje też jest ładne.  Mam propozycję. Może polecimy 

do mojego królestwa? 

– Dobrze, wspaniały pomysł. 

– Chmura śniegowa numer jeden!  

Nadleciała chmura i królewna z bałwanem weszli  na nią i odlecieli 

do królestwa bałwana Cezarego. Kiedy dolecieli na miejsce, do 

Odetty podszedł jeden z bałwanów i powiedział:  

– Poznaję ją. To ona, zaginiona Śnieżna Królewna. 

 Po tych słowach Odettę ubrano w strojną suknię  

i ukoronowano. Podobno  Odetta wraz z bałwanem Cezarym rządzi  

śnieżnym królestwem po dzień dzisiejszy. 

 

Weronika Zaręba, klasa III f 
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Wigilijna noc 

 

 Dawno, dawno temu w małym miasteczku żyła pewna 

dziewczynka. Miała biednych rodziców, ale wszyscy bardzo się 

kochali. Nie nosiła drogich ubrań. Za to była bardzo miła  

i opiekuńcza. 

Pewnej zimy w jej domu działy się dziwne rzeczy. 

 Był dwudziesty czwarty grudnia. Dziewczynka położyła się 

do łóżka, ale długo nie mogła zasnąć. Nagle usłyszała jakiś hałas. 

Brzdęk! Stłukła się bombka. Brzdęk! Stłukła się następna.  

Dziewczynka zajrzała pod choinkę, ale nic tam nie było. 

– Cześć! – odezwał się pewien głos. 

– Kim jesteś i co tu robisz? – dziewczynka rozejrzała się. Nagle 

ujrzała małego ludzika pod choinką. 

– Kim jesteś? – zapytała.  

– Jestem elfem Świętego Mikołaja. – odpowiedział mały człowieczek. 

– Myślałam, że to Święty Mikołaj roznosi prezenty, a nie jego elfy – 

powiedziała. 

– W tym roku jest problem, bo Święty Mikołaj rozchorował się i ktoś 

musi roznieść prezenty, a ja nie dam rady. – powiedział elf ze 

smutkiem. 

– Mogę ci w tym pomóc – z radością powiedziała dziewczynka. 

– A nie będziesz się bała? – zapytał elf. 

– Nie, wcale! – odparła. 

– No, to w drogę – powiedział elf i po chwili znaleźli się w pięknych, 

czerwonych saniach, do których były zaprzęgnięte renifery.  

Całą noc latali saniami i wkładali dzieciom prezenty w specjalne 

skarpety.  

Była już trzecia rano, kiedy elf powiedział:  

– No dobrze. 

– Co dobrze? – zapytała dziewczynka. 

– Już skończyliśmy! – odparł elf. 

– A prezent dla mnie? – spytała dziewczynka. 

– A co byś chciała najbardziej? 

– Wybrać się do Świętego Mikołaja. – odpowiedziała. 

– W takim razie, polećmy do Laponii. 

I nagle znów znaleźli się w czerwonych saniach. 
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– To tutaj – powiedział elf, gdy już byli na miejscu.  

Dziewczynka zwiedziła fabrykę zabawek i nawet pomogła elfom 

wyprodukować kilka zabawek. 

– Teraz chcę do Świętego Mikołaja – powiedziała dziewczynka. 

– Ale Mikołaj jest chory i mógłby cię zarazić – powiedział elf. 

– Chciałabym się z nim spotkać. To dla mnie wyjątkowa chwila. 

– No dobrze – zgodził się elf. 

 Gdy dziewczynka zajrzała do pokoju Świętego Mikołaja, zobaczyła, 

że  w łóżku leży starszy pan z siwą brodą. Był w złym stanie.  

- Dzień dobry – przywitała się dziewczynka. 

– Jestem chory, nie przeszkadzaj mi – odparł Mikołaj. 

– Może zaparzyć panu herbaty? – zapytała. 

– Poproszę – odrzekł. 

Dziewczynka zrobiła herbatę Mikołajowi. Dodała do niej specjalnych 

ziół, żeby Mikołaj poczuł się lepiej. 

– Proszę – podała staruszkowi kubek z herbatą. Mikołaj wypił i od 

razu poczuł się lepiej. 

 W nagrodę za swoje dobre serce dziewczynka dostała 

piękne czerwone buty. Gdy wróciła do domu ze swym przyjacielem 

elfem i kiedy opowiedziała swoją wigilijną przygodę, nikt ze 

słuchaczy nie wierzył jej. 

 

Gabriela Strycharska, klasa III f 

 

 

Zimowa kraina magii 

 

 Dawno, dawno temu  żyła sobie rodzina królewska, biedna, 

niebogata, ale szczęśliwa. Król Ryszard i królowa Sylwia mieli dwie 

córki. Królewna Izabella miała białe włosy i piękne, niebieskie oczy. 

Królewna Anna miała ciemne włosy i czarne oczy. 

Pewnego dnia królowa Sylwia zachorowała. Dziewczynki szybko 

dowiedziały się, że na ich mamę rzucono urok lodu. Izabelli i Annie 

zrobiło się bardzo ciężko. Wiedziały, że na skutek uroku serce ich 

matki będzie zamarzać. Okazało się też, że urok rzuciła Czarownica 

ze Wschodu. Królewny lubiły czarownicę i nie mogły uwierzyć, że 
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jedna z nich rzuciła urok, dlatego postanowiły wyruszyć w drogę, by 

odczarować mamę. 

Na świecie panowała bardzo ostra zima. Dziewczynki dosiadły koni  

i wyruszyły w drogę prawie od razu. Było im bardzo zimno, ale nie 

zważały na to, tak bardzo chciały uratować mamę. Jechało im się 

bardzo trudno, bo wiatr wiał w oczy, a mróz szczypał w nosy i uszy. 

Dojechały do granicy i opuściły królestwo Ryszarda i Sylwii. 

- Myślisz, że tata będzie się o nas martwić? – zapytała Anna. 

– Ba, jasne, że tak – odpowiedziała Izabella.  

Zapadał już zmrok kiedy siostry zgłodniały. 

- Wzięłaś coś do jedzenia? – spytała siostrę Anna. 

– Tak, ale spójrz, tam jest jakiś dom – powiedziała Izabella, 

wskazując przed sobą światło i dym snujący się z komina. Popędziły 

konie, ale one nie miały już siły biec. Jednak bardzo lubiły królewny  

i doczłapały do światła resztkami sił. Dziewczynki zeszły z koni  

i zapukały. 

Drzwi otworzyła bardzo stara pani. Później okazało się, że jest 

bardzo miła. 

– Dobry wieczór – powiedziała Izabella. – Szukamy miejsca do 

spania. Chciałyśmy zapytać się, czy mogłybyśmy tutaj przenocować. 

– Ależ naturalnie! – odpowiedziała pani. – Wchodźcie do środka. 

Okazało się, że starsza pani mieszka tylko z trzema kotami. 

Zaprosiła królewny do stołu, przy którym zjadły pyszną kolację. Kiedy 

zjadły, staruszka zapytała się. 

– Jak się nazywacie? 

– Ja mam na imię Izabella. 

– A ja jestem Anna.  

– Ja nazywam się Róża – odpowiedziała gospodyni. 

Dziewczynki opowiedziały swoją historię. W pewnej chwili poczuły 

się  śpiące. Wstały od stołu i poszły spać. Weszły na poddasze, 

otworzyły drzwi pierwszego pokoju i zobaczyły w nim dwa łóżka. 

Położyły się, ale nie mogły zasnąć. Rozmyślały o królestwie, tacie  

i o mamie. 

Rano, po śniadaniu pożegnały się z Różą i wyruszyły w drogę. Po 

trzech godzinach jazdy dotarły do siedziby Czarownicy ze Wschodu. 

W bramie zatrzymali je strażnicy i zaprowadzili do Czarownicy. 
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– Proszę, proszę, kogo my tu mamy – powiedziała Czarownica,  

a zabrzmiało to niesłychanie groźnie. – Czego wy tutaj chcecie?  

– Chcemy, żebyś zdjęła urok z naszej mamy – odparły. 

– Dobrze. Zdejmę z królowej Sylwii urok, ale najpierw odgadnijcie 

zagadkę. Oto ona. Płynie, lecz nie chodzi. Ma łoże, lecz dzieci nie 

rodzi. Ma źródło, lecz się nie napoi. Co to jest? 

– To wiatr – powiedziała Anna i w tej samej chwili Czarownica 

zamieniła Annę w lodową bryłę. 

– Teraz ty – powiedziała do Izabelli. 

Dziewczynka spojrzała przez okno i już znała odpowiedź.  

– To rzeka – odpowiedziała, a Anna nie była już bryłą lodu, tylko 

dziewczynką. 

W tej samej chwili urok z królowej Sylwii został zdjęty. Siostry bardzo 

ucieszyły się, wsiadły na konie i wróciły do domu, gdzie czekali na 

nie mama i tata. Odtąd wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 

 

Magda Markocka, klasa III b 

 

Konkurs fotograficzny „Bielany jesienią” 

 

Bartosz Daniluk, klasa IV b 
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Wojciech Morawski, klasa V d 

 

Paulina Kowalec, klasa VI b 
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„Matematyczne rebusy” 

 

Zofia Kamińska, klasa IV d 

 

 

 

 

 

 

Mateusz Sobol, klasa V d 
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Paulina Barszcz, klasa VI b 

„Konkurs ekologiczny” 

 

Dawid Bęben, klasa IV a 
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Wojciech Jechowski, klasa V a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paulina Kowalec, klasa VI b 


