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Sposoby na szybkie zapamiętywanie i uczenie
się znajdziecie na stronie 4

W przerwach między uczeniem się, można oglądnąć filmy,
które przydadzą się do egzaminu. Str 5

  
  Porad sercowych
ciąg dalszy. W
tym numerze kilka
praktycznych rad
jak zrywać oraz
jak tego nie robić.
Str. 8

Ciekawa osobowość naszej
szkoły.Nasz przewodniczący
zdradza swoje najskrytsze
sekrety. Str. 6
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Egzamin już za pasem. Co możemy jeszcze
zrobić? Na stronach 2 i 3 zadania do
poćwiczenia sprawności umysłowej.

    Ankieta - co i jak
długo oglądamy w
telewizji.
Czy jesteśmy od niej
uzależnieni?
W tym numerze
podsumowanie jak
odpowiadaliście na nasze
pytania znajdziecie na
stronie 7

.

.

.

.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 8 03/2017 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzok w trampkach

Rozwiązania zadań testowych 
z poprzedniego numeru

Asia trenuje kolarstwo. Trasa, którą pokonała w ciągu 4 godzin,
wiodła leśną drogą, ścieżką rowerową, a następnie polną drogą i
chodnikiem. Na diagramie przedstawiono w procentach czas jazdy
Asi po leśnej drodze, ścieżce rowerowej i polnej drodze, ale nie
narysowano słupka z informacją dotyczącą jazdy po chodniku.
Jaki procent Asia jechała po chodniku? Wybierz odpowiedź
spośród podanych. . Poprawna odpowiedź: D. 25% 

.

W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest
równa 7, a cyfra setek jest o 6 większa od cyfry
jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki?
Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. 
Poprawna odpowiedź: B) Dwie. 

.

Uczeń przeprowadził doświadczenie, którego przebieg
przedstawiono na rysunku. Fenoloftaleina zabarwiła się na
malinowo w probówce 1. i 3. Który wniosek z przeprowadzonego
doświadczenia jest poprawny? Wybierz odpowiedź spośród
podanych.
Poprawna odpowiedź: 
C. W wyniku reakcji sodu i wapnia z wodą powstają zasady. 

.

Rysunek 1- przedstawia kwiatostan typu grono, a
rysunek 2 - kwiatostan typu baldach. Wskaż ten z
podanych rysunków A, B, C, D, który przedstawia
baldachogrono. Poprawna odpowiedź: A

.

.

Wykres przedstawia liczbę ludności w Indiach w latach 1950–2020. Korzystając
z wykresu, uzupełnij brakujące informacje.
a) Liczba ludności Indii w 1950 roku wynosiła ok. 390 osób. 
b) Liczba ludności Indii w 2000 roku wynosiła 1000 osób. 
c) Według prognoz, liczba ludności Indii w 2020 roku będzie wynosić 1300 osób. 
d) Liczba ludności Indii w latach 1950–2020 wzrośnie o 990 osób.

.

.

.

.

.



www.gazetakrakowska.pl Gazeta Krakowska | Numer 8 03/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szok w trampkach

   Sprawdź się - tylko dwa zadania ;)

W doświadczeniu przedstawionym na
schemacie obok zaobserwowano
wydzielanie się pęcherzyków gazu i zmianę
barwy roztworu.Dokończ zdanie. Wybierz
właściwą odpowiedź spośród podanych.

Substancją X, której dodanie do wody poskutkuje
otrzymaniem zasady oraz wydzieleniem wodoru, jest
A. Na                    B. Na2O                C. NaOH          D. NaCl

.

.

Klasa IIIb wybrała się na wycieczkę składającą się z trzech części. W pierwszej części
uczniowie zostali zawiezieni autokarem na miejsce, w którym rozpoczęła się ich piesza
wędrówka. W drugiej części odbyli spacer górskim szlakiem, a w ostatniej części zwiedzali
leśną ścieżkę dydaktyczną. Na rysunku przedstawiono schemat przebiegu wycieczki.

Na podstawie podanych informacji wybierz zdanie prawdziwe.
A) Cała trasa miała długość 50 km. 
B) Uczniowie pokonali autobusem 36 km. 
C) Leśna ścieżka dydaktyczna była o 8 km dłuższa od górskiego szlaku. 
D) Długość górskiego szlaku była 3 razy mniejsza niż długość leśnej ścieżki
dydaktycznej.

.

.



www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 8 03/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSzok w trampkach

Sposoby na szybkie zapamiętywanie i uczenie się

1.Sposób na zapamiętywanie: Zmysły
Zaangażuj wszystkie zmysły w zapamiętywanie. Zapach,
smak, dotyk – to wszystko jest dostępne także dla sfery
wyobrażeń. Wystarczy trochę potrenować, a nawet
wykorzystywanie w skojarzeniach zapachów stanie się łatwe.
2.Sposób na zapamiętywanie: Powtarzanie
Mając do dyspozycji własną pamięć, trzeba jej oczywiście
pomóc w zapamiętywaniu. Na przykład poprzez powtarzanie
informacji. Regularne powtórki nawet 10 minut dziennie,
pozwalają na przyswojenie sobie nowych informacji.

1.Reguła cichego kąta
Bardzo ważne jest, aby w miejscu, w którym się uczysz, nic
Cię nie rozpraszało. Wybierz miejsce możliwie najbardziej
odizolowane od otoczenia i ciche, wtedy – nawet jeśli na
naukę poświęcisz jedynie 15 minut dziennie – będzie to 15
minut rzetelnej nauki w skupieniu.
2.Reguła 15 minut dziennie
Kwadrans codziennej, rzetelnej nauki jest dużo bardziej
efektywny niż 2–godzinne posiedzenie raz w tygodniu.
Podczas krótkich lekcji nowy materiał nie zostanie
przytłoczony przez zbyt wiele informacji i przez to łatwiej go
zapamiętasz.
 

3. Reguła łapania okazji
Statystycznie każdy z nas traci 1 godzinę dziennie na dojazd
do szkoły czy pracy, stanie w kolejce czy czekanie na kogoś.
Wykorzystaj każdą taką chwilę na naukę – to idealne momenty
na przejrzenie kilku kartoników lub odsłuchanie nagrań z
obcymi słówkami. Naprawdę warto.
4. Reguła spokojnego żołądka
Do nauki siadaj najedzony, ale nie przejedzony, wtedy
upominający się o swoje prawa żołądek nie będzie
przeszkadzał. Przygotuj sobie coś do picia, tak aby nie mieć
pretekstu do przerw "tylko na herbatę".

5. Reguła marchewki
Nic tak nie cieszy, jak mała nagroda, więc nagradzaj się za
każdy sukces! Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o nagrody
rzeczowe – np. czekoladki czy inne drobiazgi. Gdy
systematycznie korzysta się z pudełka do nauki, nagrodą staje
się przerzucenie karteczki do kolejnej przegródki, a jeszcze
większą – opróżnienie całej przegródki. Ten quiz naprawdę
wciąga! Po pewnym czasie trudno Ci będzie oderwać się od
powtarzania materiału, bo zechcesz fizycznie przemieścić jak
najwięcej karteczek do kolejnych przegródek.

. .
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Filmy, które warto obejrzeć przed egzaminem (nie tylko ekranizacje lektur) :))

Filmy w wybranych
motywach znajdziecie na
stronie:

http://www.filmweb.pl/forum/filmy/Filmy+pomocne+na+maturze,2564013

Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara
szafa (2005) - Podczas II wojny światowej
czwórka rodzeństwa zamieszkuje na wsi w domu
ekscentrycznego profesora. Dzieci odkrywają
przejście przez szafę do magicznej krainy zwanej
Narnią. Motywy: wędrówki, przemiany i
dojrzewania, walki dobra ze złem ...

Stary człowiek i morze (1990) - Sieci Santiago,
najlepszego rybaka w osadzie, są puste.
Mieszkańcy mówią, że jest już za stary, że stracił
już swoje szczęście. Mimo swojego wieku,
Santiago nie zamierza się poddać.
Motywy: niezłomności, walki ze swoimi
słabościami, przyjaźni, cierpliwości ...

Chłopiec w pasiastej piżamie (2008)
- Ośmioletni syn niemieckiego oficera SS
zaprzyjaźnia się z żydowskim chłopcem
przebywającym w obozie.
Przykłady motywów: przyjaźni, holokaustu,
podziału społecznego, rodziny, śmierci... 

Kamienie na szaniec (2014) - Trzech
warszawskich maturzystów, Alek, Zośka i Rudy,
planuje rozpocząć dorosłe życie. Ich plany burzy
wybuch II wojny światowej. 
Motywy: przyjaźni, bohaterstwa, niezłomności,
odpowiedzialności, patriotyzmu...

Krzyżacy (2000) - bezowocne zabiegi Rosjan,
żeby zrusyfikować polski naród w trakcie trwania
zaborów.
Motywy: walka Polaków z Rosjanami, miłość,
przyjaźń, powinność, wierność ojczyźnie,
obraz szkolnictwa w innym stuleciu, ...

.

Panista (2002) - główny bohater, genialny pianista
żydowskiego pochodzenia, ukrywa się 
w okupowanej Warszawie.  
Motywy: holokaustu, pasji, miłości do muzyki,
okupacji, determinacji by przetrwać, wojny,
okupacji ...       

Katyń (2007) - tysiące polskich oficerów,
profesorów, inżynierów, lekarzy zostają
wywiezieni na początku II wojny światowej za
wschodnią granicę i rozstrzelani przez Rosjan.
Motywy: masowy mord, fałszowanie historii,
dramat rodzin ofiar mordu, wojna, okupacja, ...

.

.

Życie jest piękne (1997) - aby ułatwić synkowi
przetrwanie w obozie koncentracyjnym,
zdesperowany ojciec wmawia mu, że to taki
rodzaj zabawy, w którą zaczynają się bawić.
Motywy: holokaustu, miłości rodzicielskiej,
życia w obozie koncentracyjnym, optymizmu i
radości w trudnych sytuacjach, ...

Krzyżacy (1960) - Dzielny młody rycerz, Zbyszko
z Bogdańca, ze wszystkich sił zwalcza
Krzyżaków, którzy wyrządzili wiele zła jego
bliskim.
Motywy: walka Polaków z Niemcami, miłość,
przyjaźń, bohaterstwo, honor, powinność,
wierność, realia średniowiecza, ...

.

Pasja (2004) - ostatnie tygodnie życia Jezusa
Chrystusa przeplatane wspomnieniami z jego
życia. Obrazowo ukazane niezawinione
cierpienie, posłuszeństwo woli Bożej.
Inne motywy: wiara, początki religii
chrześcijańskiej, odkupienie win ludzkości,
mesjanizm, ...

.

.

Pan Tadeusz (1999) - ekranizacja naszej
narodowej epopei. Walka narodowowyzwoleńcza
Polaków przeplatana, perypetiami miłosnymi oraz
obyczajowymi bohaterów. Motywy: miłosny,
honoru, powinności, obraz życia w
średniowieczu, ... 

.

.

.

.

.
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Ciekawa osobowość naszej szkoły: Piotr Puchalski, poznajcie bliżej
przewodniczącego naszej szkoły

- Piotrze co skłoniło cię do zostania przewodniczącym? Skąd ten pomysł?- Od 1 kl spodobało mi się
to co robił Mateusz Warso jako przewodniczący. Od 2 kl chciałem pełnić tą samą rolę i prawie mi
się to udało. W tym roku szkolnym udało się tego dokonać dzięki wszystkim kolegom i
koleżankom którzy na mnie oddali swój głos.

- Czy spodobała ci się rola przewodniczącego?- Rola przewodniczącego to wiele obowiązków, lecz
wiem że niosą one za sobą dużo dobrego co w pełni satysfakcjonuje.

- Czego się spodziewałeś, a co cię zaskoczyło w pracy samorządu?- Nie ma rzeczy, których nie
można było się spodziewać. Wiedziałem że nie będzie łatwo i sam nie dam sobie rady dlatego
wybrałem samorząd z którym razem sprostamy temu zadaniu.

- Co jest najtrudniejsze w byciu przewodniczącym? Co przychodzi ci z łatwością, a z czym masz
problemy?- Moim zdaniem najtrudniejsze jest to, że każdą rzecz, akcję, wydarzenie które chcemy
zorganizować trzeba uzgodnić z wieloma osobami. Każdy z nich inaczej widzi organizację tego
wszystkiego i musimy zrobić to tak żeby każda z tych osób była zadowolona. Od zawsze lubiłem
pokazywać się przed publicznością i poznawać nowych ludzi. Dzięki temu łatwo przychodzi mi
reprezentowanie uczniów i naszej szkoły na apelach oraz w różnych instytucjach. Razem z
samorządem jesteśmy w stanie rozwiązać każdy problem więc nie ma czegoś z czym nie
dalibyśmy sobie rady

- Czy uważasz że dobrze idzie ci wykonywanie tej funkcji?- Uważam, że nie jestem gorszy od moich
poprzedników. Tak jak oni próbuje wnieść do tej szkoły jak najwięcej dobrego lecz ocenę jakim
jestem przewodniczącym pozostawiam innym.

j- Co z obietnicami wyborczymi? Czy uda ci się wszystkie spełnić do końca roku szkolnego?- Część
obietnic już zostało zrealizowanych lub są one realizowane obecnie. Zostało niewiele czasu do
końca roku ale wraz z samorządem damy radę wypełnić je wszystkie.

- Czy gdybyś miał możliwość ponownego wyboru, startowałbyś w wyborach czy nie?- Bez
zastanowienia kolejny raz starałbym się o to stanowisko i miałbym nadzieję że znowu byłbym
przewodniczącym szkoły.

- Jak ci się pracuje z twoim zespołem? Czy macie jakieś problemy?- Do samorządu wybrałem moich
zaufanych przyjaciół na których mogę polegać i wiem że nie zawiodą mnie kiedy będę
potrzebował ich pomocy. Wszyscy znamy się już od dawna i dobrze współpracuje się nam ze
sobą.

- Czym się interesujesz jakie jest twoje hobby?- Moim, można to chyba tak nazwać, hobby jest
aktorstwo. Jestem świadom tego, że daleko mi do profesjonalnych aktorów, ale cały czas staram
się zdobywać nowe umiejętności i doświadczenie z tym związane. Gra aktorska sprawia ze
jestem szczęśliwy i bardzo lubię to robić, nieważne jak kiepski w tym jestem.

- Jakie masz plany na przyszłość gdzie się wybierasz do szkoły, na jaki profil, kim chciałbyś być?-
Planów na przyszłość jeszcze nie mam. Staram się teraz uczyć jak najwięcej żeby później mieć
większy wybór dobrych szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki takiemu podejściu do tego tematu nie
boję się ani nie stresuje się myśląc o przyszłości i mogę nacieszyć się pobytem w naszym
gimnazjum.

.

.

.
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Jak często oglądamy telewizję?

/

/

/

/

Telewizja, tak jak inne środki masowego przekazu, towarzyszy nam przez większość naszego życia.
Niektórzy z nas oglądają ją do śniadania, inni po szkole lub pracy albo wieczorem. Są też tacy,
którzy nie oglądają telewizji w ogóle. W naszej szkole 25% uczniów nie włącza telewizora w ciągu
dnia ani razu. Natomiast 14% z nas rzadko sięga po pilota, przeważnie gdy pojawia się coś
ciekawszego, np. film prosto z kina. Pozostałe 61% uważa, że ogląda telewizję czasami lub często.
Do regularnego przesiadywania przed ekranem zachęcają nas głównie seriale, które oglądamy. Aż
50% ankietowanych poświęca czas na obejrzenie ich w telewizji. Rzadziej przyciągają nas filmy, czy
emitowane codziennie wiadomości. Na obejrzenie programów typu reality show daje się skusić 11%,
a tylko 7% ogląda telewizję, by zobaczyć wydarzenia sportowe.
Jak widać, telewizja nie ma się najgorzej, wciąż posiada swoich fanów, którzy nie rezygnują z jej
oferty ciekawych programów. Pomimo swoich lat nadal się rozwija i nie daje o sobie zapomnieć.
Początkowa emisja jednego kanału przeobraziła się w niesamowitą ich ilość, gdzie każdy z
pewnością znajdzie coś dla siebie, zaczynając od kanałów typowo filmowych, przez informacyjne i
pogodowe, na sportowych i kulinarnych kończąc. Wybór jest przeogromny.  

                                                                                                                                                                                                       
 OL, JZ

/
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                 Zerwać, ale jak?

         "Zrywaniowy" poradnik cd

Jak nie należy zrywać?
Jest kilka sposobów, za pomocą których nie należy się rozstawać 
z drugą osobą.
1.  Kiedy zrywamy, nie można robić tego przez sms, komunikator czy
przez zmianę statusu fb na „wolny”. Odpada też rozmowa
telefoniczna, podczas której nie ma kontaktu wzrokowego.
2.  Nie można zrywać także „ na kuriera” czy „na posłańca”. Osoba.
którą chcielibyśmy wysłać z wiadomością, że dalsze spotkania nie
mają już sensu, może przekręcić nasze słowa, dodać coś od siebie
oraz nie powtórzyć tego co mówiła nasza sympatia.
3.  Nic nie robienie czyli nie odbieranie telefonów, nie odpisywanie na
wiadomości, nie otwieranie drzwi. To wszystko powoduje, że ktoś
może się raczej zaniepokoić co się złego dzieje, a nie domyśli się, że
to nasz sposób na zerwanie.
4.  Najgorszym sposobem jest zrywanie w gniewie. Padające wówczas
wulgaryzmy mogą dźwięczeć nam w uszach jeszcze bardzo długo.
Czasami do wyzwisk dołącza jeszcze przemoc fizyczna, która
świadczy o bardzo niskim poziomie rozstających się ludzi.

Jak w takim razie zrywać?
Przede wszystkim trzeba robić to stopniowo. Jeśli rozstajemy się z osobą, która jest
w nas jeszcze zakochana, powinniśmy dać jej czas na odkochanie się. Czas na
pogodzenie się z myślą, że musi dojść do rozstania jest tak samo potrzebny jak
żałoba po stracie bliskiej osoby. Rozstania bolą psychicznie, a czasem i fizycznie,
ale są nieuniknione (w miłości gimnazjalnej). Stopniowo wysyłamy sygnały, że „nam
nie po drodze”, mamy inne zainteresowania, nie czujemy „mięty”. Unikamy spotkań,
pocałunków, bliskości … Robimy wszystko, by z inicjatywą zerwania wyszła osoba,
z którą chcemy się rozstać. Doprowadzamy do ostatecznej rozmowy, podczas
której wyjaśniamy sobie, że oboje powinniśmy szukać dalej. Bo randkowanie to nic
innego jak oczekiwanie, że w końcu znajdziemy przeznaczoną nam osobę J (jeśli
ktoś wierzy w przeznaczenie).

, ,
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Poznaj naszą redakcję - co nas drażni w ludziach?

Egoizm 
i narcyzm :)

Nie lubię gdy ktoś 
na siłę walczy o moją
uwagę i aprobatę.

Unikam ludzi wulgarnych,
świńskich, nadużywających
sprośnych  i obleśnych
kawałów.

Wykorzystywanie 
innych i chamstwo :D

W ludziach denerwuje mnie
nieszczerość i obłuda. Nie ma 
nic gorszego jak fałszywi ludzie.

Brak tolerancji - unikam ludzi,
którzy nie mają luzu w sobie 
i wszystko im przeszkadza.

Głupota i bezmyślność
sprawiają, że zastanawiam
się czy nie powinny być
karalne :)

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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Nie lubię ludzi, którzy przez
zazdrość ograniczają 
wolność  swojemu 
chłopakowi / dziewczynie.

Zbyt luzackie podejście do życia 
i spraw ważnych. Wolę ludzi
odpowiedzialnych, na których
można polegać.

Drażni mnie, kiedy w miejscu
publicznym widzę obściskującą
się parkę. Uważam to za
niesmaczne, niekulturalne i
egoistyczne.

Nie cierpię smutasów i ludzi
zasępionych. Drażni mnie kiedy
ktoś ciągle marudzi i wszystko mu
się nie podoba.

Nie lubię, kiedy ktoś w miejscu
publicznym pali papierosy, albo
żre jak świnia rozsypując
dookoła jedzenie.

. .

.
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	Egzamin już za pasem. Co możemy jeszcze zrobić? Na stronach 2 i 3 zadania do poćwiczenia sprawności umysłowej.
	Sposoby na szybkie zapamiętywanie i uczenie się znajdziecie na stronie 4
	W przerwach między uczeniem się, można oglądnąć filmy, które przydadzą się do egzaminu. Str 5
	Porad sercowych ciąg dalszy. W tym numerze kilka praktycznych rad jak zrywać oraz jak tego nie robić. Str. 8
	Ankieta - co i jak długo oglądamy w telewizji. Czy jesteśmy od niej uzależnieni?

	Ciekawa osobowość naszej szkoły.Nasz przewodniczący zdradza swoje najskrytsze sekrety. Str. 6
	Rozwiązania zadań testowych  z poprzedniego numeru
	Asia trenuje kolarstwo. Trasa, którą pokonała w ciągu 4 godzin, wiodła leśną drogą, ścieżką rowerową, a następnie polną drogą i chodnikiem. Na diagramie przedstawiono w procentach czas jazdy Asi po leśnej drodze, ścieżce rowerowej i polnej drodze, ale nie narysowano słupka z informacją dotyczącą jazdy po chodniku. Jaki procent Asia jechała po chodniku? Wybierz odpowiedź spośród podanych. . Poprawna odpowiedź: D. 25%

	W dodatniej liczbie trzycyfrowej cyfra dziesiątek jest równa 7, a cyfra setek jest o 6 większa od cyfry jedności. Ile jest liczb spełniających te warunki? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.  Poprawna odpowiedź: B) Dwie.
	Uczeń przeprowadził doświadczenie, którego przebieg przedstawiono na rysunku. Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo w probówce 1. i 3. Który wniosek z przeprowadzonego doświadczenia jest poprawny? Wybierz odpowiedź spośród podanych.

	Rysunek 1- przedstawia kwiatostan typu grono, a rysunek 2 - kwiatostan typu baldach. Wskaż ten z podanych rysunków A, B, C, D, który przedstawia baldachogrono. Poprawna odpowiedź: A
	Sprawdź się - tylko dwa zadania ;)
	W doświadczeniu przedstawionym na schemacie obok zaobserwowano wydzielanie się pęcherzyków gazu i zmianę barwy roztworu.Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
	Substancją X, której dodanie do wody poskutkuje otrzymaniem zasady oraz wydzieleniem wodoru, jest
	A. Na                    B. Na2O                C. NaOH          D. NaCl

	Klasa IIIb wybrała się na wycieczkę składającą się z trzech części. W pierwszej części uczniowie zostali zawiezieni autokarem na miejsce, w którym rozpoczęła się ich piesza wędrówka. W drugiej części odbyli spacer górskim szlakiem, a w ostatniej części zwiedzali leśną ścieżkę dydaktyczną. Na rysunku przedstawiono schemat przebiegu wycieczki.
	Na podstawie podanych informacji wybierz zdanie prawdziwe. A) Cała trasa miała długość 50 km.
	B) Uczniowie pokonali autobusem 36 km.  C) Leśna ścieżka dydaktyczna była o 8 km dłuższa od górskiego szlaku.  D) Długość górskiego szlaku była 3 razy mniejsza niż długość leśnej ścieżki dydaktycznej.

	Sposoby na szybkie zapamiętywanie i uczenie się
	1.Sposób na zapamiętywanie: Zmysły
	2.Sposób na zapamiętywanie: Powtarzanie
	1.Reguła cichego kąta
	2.Reguła 15 minut dziennie
	Statystycznie każdy z nas traci 1 godzinę dziennie na dojazd do szkoły czy pracy, stanie w kolejce czy czekanie na kogoś. Wykorzystaj każdą taką chwilę na naukę – to idealne momenty na przejrzenie kilku kartoników lub odsłuchanie nagrań z obcymi słówkami. Naprawdę warto.
	Pan Tadeusz (1999) - ekranizacja naszej narodowej epopei. Walka narodowowyzwoleńcza Polaków przeplatana, perypetiami miłosnymi oraz obyczajowymi bohaterów. Motywy: miłosny, honoru, powinności, obraz życia w średniowieczu, ...

	Filmy w wybranych motywach znajdziecie na stronie:
	http://www.filmweb.pl/forum/filmy/Filmy+pomocne+na+maturze,2564013


	Ciekawa osobowość naszej szkoły: Piotr Puchalski, poznajcie bliżej przewodniczącego naszej szkoły
	Telewizja, tak jak inne środki masowego przekazu, towarzyszy nam przez większość naszego życia. Niektórzy z nas oglądają ją do śniadania, inni po szkole lub pracy albo wieczorem. Są też tacy, którzy nie oglądają telewizji w ogóle. W naszej szkole 25% uczniów nie włącza telewizora w ciągu dnia ani razu. Natomiast 14% z nas rzadko sięga po pilota, przeważnie gdy pojawia się coś ciekawszego, np. film prosto z kina. Pozostałe 61% uważa, że ogląda telewizję czasami lub często. Do regularnego przesiadywania przed ekranem zachęcają nas głównie seriale, które oglądamy. Aż 50% ankietowanych poświęca czas na obejrzenie ich w telewizji. Rzadziej przyciągają nas filmy, czy emitowane codziennie wiadomości. Na obejrzenie programów typu reality show daje się skusić 11%, a tylko 7% ogląda telewizję, by zobaczyć wydarzenia sportowe. Jak widać, telewizja nie ma się najgorzej, wciąż posiada swoich fanów, którzy nie rezygnują z jej oferty ciekawych programów. Pomimo swoich lat nadal się rozwija i nie daje o sobie zapomnieć. Początkowa emisja jednego kanału przeobraziła się w niesamowitą ich ilość, gdzie każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie, zaczynając od kanałów typowo filmowych, przez informacyjne i pogodowe, na sportowych i kulinarnych kończąc. Wybór jest przeogromny.

	Zerwać, ale jak?
	Jak nie należy zrywać? Jest kilka sposobów, za pomocą których nie należy się rozstawać  z drugą osobą. 1.  Kiedy zrywamy, nie można robić tego przez sms, komunikator czy przez zmianę statusu fb na „wolny”. Odpada też rozmowa telefoniczna, podczas której nie ma kontaktu wzrokowego. 2.  Nie można zrywać także „ na kuriera” czy „na posłańca”. Osoba. którą chcielibyśmy wysłać z wiadomością, że dalsze spotkania nie mają już sensu, może przekręcić nasze słowa, dodać coś od siebie oraz nie powtórzyć tego co mówiła nasza sympatia. 3.  Nic nie robienie czyli nie odbieranie telefonów, nie odpisywanie na wiadomości, nie otwieranie drzwi. To wszystko powoduje, że ktoś może się raczej zaniepokoić co się złego dzieje, a nie domyśli się, że to nasz sposób na zerwanie. 4.  Najgorszym sposobem jest zrywanie w gniewie. Padające wówczas wulgaryzmy mogą dźwięczeć nam w uszach jeszcze bardzo długo. Czasami do wyzwisk dołącza jeszcze przemoc fizyczna, która świadczy o bardzo niskim poziomie rozstających się ludzi.

	"Zrywaniowy" poradnik cd
	Jak w takim razie zrywać? Przede wszystkim trzeba robić to stopniowo. Jeśli rozstajemy się z osobą, która jest w nas jeszcze zakochana, powinniśmy dać jej czas na odkochanie się. Czas na pogodzenie się z myślą, że musi dojść do rozstania jest tak samo potrzebny jak żałoba po stracie bliskiej osoby. Rozstania bolą psychicznie, a czasem i fizycznie, ale są nieuniknione (w miłości gimnazjalnej). Stopniowo wysyłamy sygnały, że „nam nie po drodze”, mamy inne zainteresowania, nie czujemy „mięty”. Unikamy spotkań, pocałunków, bliskości … Robimy wszystko, by z inicjatywą zerwania wyszła osoba, z którą chcemy się rozstać. Doprowadzamy do ostatecznej rozmowy, podczas której wyjaśniamy sobie, że oboje powinniśmy szukać dalej. Bo randkowanie to nic innego jak oczekiwanie, że w końcu znajdziemy przeznaczoną nam osobę J (jeśli ktoś wierzy w przeznaczenie).

	Egoizm  i narcyzm :)
	Wykorzystywanie  innych i chamstwo :D
	Nie lubię gdy ktoś  na siłę walczy o moją uwagę i aprobatę.
	W ludziach denerwuje mnie nieszczerość i obłuda. Nie ma  nic gorszego jak fałszywi ludzie.
	Nie lubię ludzi, którzy przez zazdrość ograniczają  wolność  swojemu  chłopakowi / dziewczynie.
	Drażni mnie, kiedy w miejscu publicznym widzę obściskującą się parkę. Uważam to za niesmaczne, niekulturalne i egoistyczne.
	Zbyt luzackie podejście do życia  i spraw ważnych. Wolę ludzi odpowiedzialnych, na których można polegać.
	Nie cierpię smutasów i ludzi zasępionych. Drażni mnie kiedy ktoś ciągle marudzi i wszystko mu się nie podoba.
	Unikam ludzi wulgarnych, świńskich, nadużywających sprośnych  i obleśnych kawałów.
	Brak tolerancji - unikam ludzi, którzy nie mają luzu w sobie  i wszystko im przeszkadza.
	Nie lubię, kiedy ktoś w miejscu publicznym pali papierosy, albo żre jak świnia rozsypując dookoła jedzenie.

	Głupota i bezmyślność sprawiają, że zastanawiam się czy nie powinny być karalne :)


