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Ostatni oddech przed  EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 
Na naukę już trochę za późno, dlatego w tym numerze
polecamy:
- aplikacje ułatwiające powtarzanie i utrwalanie materiału,
- relaksującą muzykę i odstresowujące seriale,
- pożywne śniadanie wspomagające myślenie :))  

.
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Rozwiązanie zadań testowych 
z poprzedniego numeru

.

.

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

Odpowiedź: A. Na

 Klasa IIIb wybrała się na wycieczkę.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. Wybierz odpowiedź spośród poniższych.

Na podstawie podanych informacji wybierz zdanie prawdziwe.
Odpowiedź
B) Uczniowie pokonali autobusem 36 km. 

.

.
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Sprawdź się ! 
Zadania przed egzaminem
W 2 zbiornikach znajduje się 420 l mleka. Jeśli z pierwszego zbiornika
przelejemy do drugiego 1/6 jego zawartości, to w obu zbiornikach będzie taka
sama ilość mleka.

Ile litrów mleka jest w pierwszym zbiorniku?
A. 175
B.229
C. 245
D. 252

W pewnej hurtowni za 120 jednakowych paczek herbaty trzeba
zapłacić 1500 zł
le takich paczek herbaty można kupić w tej hurtowni za 600 zł,
przy tej samej cenie za jedną paczkę? 
 
    A. 48       B. 50        C. 52        D. 56

Doświadczenie losowe polega na dwukrotnym rzucie monetą. Jeśli wypadnie orzeł
zapisujemy 1, a jeśli reszka zapisujemy 2. Wynikiem doświadczenia jest zapisana
liczba dwucyfrowa.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że zapisana liczba jest podzielna przez 3? Wybierz
właściwą odpowiedź spośród podanych.
     

        A. 0      B. 1/4      C. 1/3      D. 1/2
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Czas na relaks! 
Piosenki idealne na wieczór przed egzaminem.

"Shape of you" Ed Sheeran
"It ain't me" Selena Gomez, Kygo 
 "Stay" Alessia Cara, Zedd 
 "Symphony" Zara Larsson, Clean
Bandit 
 "Paris" The Chainsmokers 
 "Slide" Calvin Harris, Frank Ocean,
Migos 
 "Lost Boy" Ruth B 
 "Helium" Sia
 "Make me (cry)" Noah Cyrus,
Labirinth 
"All night" The Vamps 
 "Gold" Kiiara 
 "Runnin' (Lose It All)" Beyoncé,
Naughty Boy 
 "This Town" Niall Horan 
 "Countdown" Dawid Kwiatkowski 
 "Supermarket Flowers" Ed Sheeran 
 "Porady na zdrady" Ania Dąbrowska 
 "Something Just Like This" The
Chainsmokers, Coldplay 
 "Ale wkoło jest wesoło" Perfect
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APLIKACJE, KTÓRE POMOGĄ CI W NAUCE

1. Gram & Zdam Gimnazjum - gra
internetowa zaproponowana przez
wydawnictwo Operon. To doskonały
sposób na sprawdzenie tego, co się wie
w atrakcyjny sposób. Geniusze mogą się
sprawdzać na poziomie maturalnym ;)

2. Memrise: zabawa i nauka - to
aplikacja raczej do nauki języków obcych
niż do samej powtórki. Z drugiej strony,
można sobie samemu ustalić sposób
nauki i tempo, wybierając szybki kurs.
Spełni on wtedy rolę powtórki i podniesie
nasze morale, jacy to dobrzy jesteśmy ;)

3. Mistrz Matematyki - aplikacji o takiej
nazwie jest kilka. Są to głównie
łamigłówki, które usprawniają logiczne
myślenie (nie tylko z przedmiotów
ścisłych), poprawiają koncentrację, 
a także usprawniają szukanie
niestandardowych rozwiązań.
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Przepisy na zdrowe i szybkie śniadanie przed egzaminem

Jajecznica z papryką, pomidorkami i szczypiorkiem
Składniki:

jaja kurze – 2 sztuki
papryka czerwona – 1/4 średniej
papryka żółta – 1/4 średnie
pomidorki koktajlowe -5-6 małych lub 1 mały pomidor czerwony
kromka chleba pełnoziarnistego
szczypiorek – łyżeczka lub do woli
szczypta soli do smaku

Przygotowanie:
Na małej patelni roztopić masło i dodać pokrojoną w kosteczkę
paprykę. Poddusić 1-2 minuty na małym ogniu, wbić jajka 
i pokrojone pomidorki koktajlowe. Całość lekko wymieszać 
i zdjąć z ognia jak tylko zetnie się białko, a żółtko będzie
jeszcze półpłynne. Jajecznicę posypać drobno pokrojonym
szczypiorkiem i podać z kromką pieczywa pełnoziarnistego.

Smoothie z płatkami owsianymi:
Składniki:  

250 ml mleka
1/4 szklanki płatków owsianych
2 banany
50 g owoców leśnych 
2 łyżeczki miodu (opcjonalnie)     

Przygotowanie:
 Rozpocznij od wcześniejszego namoczenia płatków owsianych. Wsyp je do
miski, zalej wrzątkiem i odstaw na kilka godzin (można to zrobić wieczorem,
poprzedniego dnia). Umieść płatki w blenderze, dodaj obrane 
i pokrojone kawałki bananów oraz owoce leśne.Składniki zalej mlekiem 
i dodaj miód. Całość zmiksuj w blenderze, aż do uzyskania gładkiej
konsystencji. Gotowy koktajl przelej do szklanek.
               

Płatki owsiane z suszoną żurawiną
Składniki:
- mleko- 250 ml
- płatki owsiane – 3 pełne łyżki
- żurawina suszona - pełna łyżka
Przygotowanie: Do niewielkiej ilości zimnego
mleka (~1/5 porcji) dodać płatki, suszoną
żurawinę i zamieszać. Pozostałą część
zagotować i po chwili dodać namoczone płatki z
żurawiną. Gotować na wolnym ogniu cały czas
mieszając aż płatki będą lekko miękkie.
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Najlepsze seriale, które warto obejrzeć !

Wbrew pozorom czas przed egzaminami nie musi składać się wyłacznie z
nauki. Pozwól sobie odpocząć, a wyniki będą o niebo lepsze!

 Kwiecień kojarzy nam się z wiosną, coraz dłuższymi dniami, wyższymi temperaturami. Jednak dla
uczniów kończących gimnazjum jest to prawdziwa szkoła przetrwania. Nasuwa nam się wówczas pytanie:
Co zrobić aby odstresować się przed egzaminem? Przygotowaliśmy dla Was serialowe propozycje, które
na pewno wam w tym pomogą.

Riverdale - W małym mrocznym miasteczku Riverdale
doszło do zabójstwa bogatego nastolatka. Serial
opowiada o grupie uczniów, którzy starają się
odgadnąć okoliczności wydarzenia. Okazuje się, że
większość 
z nich skrywa jeszcze więcej sekretów, niż mógłbyś się
tego spodziewać.
Skam - Norweski serial telewizyjny i internetowy, dramat społeczny
opowiadający o współczesnym życiu grona młodzieży z Hartvig
Nissen - szkole w Oslo. Nic bardziej nie wprowadzi nas w klimat nauki
jak serial opierający się na życiu szkolnym naszych rówieśników!

13 reasons why - Serial opowiadający o dziewczynie, która popełniła
samobójstwo. Pozostawiła po sobie kilka taśm magnetofonowych.
Wyjaśnia w nich, że istnieje trzynaście powodów, dla których
zdecydowała się odebrać sobie życie. 

Red band society - Serial opowiada o grupie nastolatków, którzy ze
względu na stan zdrowia muszą pozostać na oddziale pediatrycznym 
w szpitalu. Między młodymi pacjentami nawiązują się wspólne sojusze
i przyjaźnie.
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Poznajcie naszą redakcję :) : Cytat, który mnie inspiruje :))

"Lepiej grzeszyć 
i żałować, niż żałować, 
że się nie grzeszyło"

"Patrzeć należy sercem.
Najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu".

"Żyj tak, jakbyś miał
umrzeć jutro. Postępuj tak,
jakbyś miał żyć wiecznie".

"Nie bój się dużego kroku.
Nie pokonasz przepaści
dwoma małymi."

"Świat jest książką, 
ci którzy nie podróżują,
czytają tylko pierwszą
stronę".

"Najlepszy sposób na
osiągnięcie sukcesu to
postępować według rad,
które dajemy innym."

"Zbytnia pewność siebie
najczęściej robi z ludzi
kretynów."

"Zanim zaczniesz
krytykować innych, 
popatrz na siebie".

"Ludzki umysł potrafi
osiągnąć wszystko, 
w co potrafi uwierzyć".

"Nie żyje się, nie kocha się
i nie umiera się na próbę".

"Co Cię nie zabije,
to Cię wzmocni :)"

.
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"Gdy�byś kiedy we śnie poczuła,
że oczy mo�je już nie pat�rzą
na ciebie z miłością, wiedz, żem
żyć przestał."
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