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W TYM NUMERZE: 

1. Cytujemy… 

2. Podziękowanie… 

3. Jak efektywnie się uczyć, czyli  

egzamin ósmoklasisty tuż, tuż 

4. Wiosno, ach to TY! 

5. Och, te kobiety! Och, ci mężczyźni! 

6. Szkolne wieści 

7. Nasza twórczość 

8. Wielkanoc w naszych domach 

9. W krainie kultury 

10. Poezja Wielkiej Nocy 

11. W olimpijskich wspomnieniach 
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PODZIĘKOWANIE 
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Uczniowie klas ósmych często zadają sobie pytanie: Jak mam 

się uczyć do tego egzaminu?  

Poniżej znajdziecie  informacje o przebiegu egzaminu  

oraz poznacie  sposoby skutecznego uczenia się.  

WARTO WIEDZIEĆ 

 

egzamin jest obowiązkowy 

podchodzi do niego każdy ósmoklasista 

trzy przedmioty 

język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

matematyka – 25 maja 2022 r. (środa ) – godz. 9:00 

język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 
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typy zadań na egzaminie 

- zadania zamknięte - wybierasz jedną odpowiedź z kilku 

podanych 

- zadania otwarte - musisz samodzielnie sformułować wypowiedź 

dodatkowe 5 minut 

na każdym przedmiocie masz dodatkowe 5 minut na sprawdzenie 

poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi 

wynik egzaminu 

podawany jest w procentach - to przeliczenie liczby zdobytych 

punktów na procenty- 

wynik nie wpływa na ukończenie szkoły podstawowej 

rekrutacja do szkoły średniej 

wynik, który osiągasz na egzaminie, jest brany pod uwagę podczas 

rekrutacji do szkoły średniej. 
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Język polski 

 
Matematyka 

 
 

Pozbądź się „rozpraszaczy” 

Zanim rozpoczniesz naukę, schowaj do pudełka lub szuflady wszystkie 

„rozpraszacze” uwagi: telefon, pilot od telewizora, smartwatch. W pomieszczeniu, 

w którym się uczysz, powinna panować cisza. 

Nie odkładaj nauki „na później” 

Tym, co najbardziej blokuje w przyswajaniu wiedzy, jest świadomość ogromnej 

ilości materiału. Zaczynając wcześniej i ucząc się systematycznie, nie musisz 

pochłaniać niewyobrażalnych porcji wiedzy w krótkim czasie. Odwlekanie 
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nauki powoduje nawarstwianie się materiału, który trzeba jeszcze powtórzyć i 

ogromny stres. Pamiętaj, że efektywnie znaczy systematycznie! 

Ucz się partiami 

Nauka jest dużym wysiłkiem dla umysłu. Po pewnym czasie nauki „non stop” 

mózg zaczyna pracować na zwolnionych obrotach i zapamiętuje mniej. Dlatego 

łatwiej przyswoisz sobie małe porcje materiału, ucząc się regularnie. 

Zapisuj, notuj, obklejaj pokój 

Wbrew pozorom, to wcale nie jest strata czasu! Łatwiej zapamiętasz rzeczy, które 

notujesz. Na egzaminie szybko przypomnisz sobie, że wzór, którego potrzebujesz 

do rozwiązania zadania, wisi nad Twoim biurkiem i został napisany zielonym 

flamastrem. Od tego już tylko mały krok do przypomnienia sobie całego wzoru. 

Mów do siebie lub do… kota 

Powtarzanie na głos znacznie przyspiesza zapamiętywanie informacji. Możesz 

opowiadać treść lektury swojemu zwierzakowi albo samemu sobie :) 

Nie lekceważ pozornie łatwych tematów 

Bez kilku powtórzeń i wyraźnej intencji nauczenia się czegoś, nawet najprostsze 

rzeczy wylecą z głowy. 

Rozwiązuj dużo zadań 

Teoria to jedno, ale praktyczne „rozgryzanie” zadań to sedno egzaminu 

ósmoklasisty. Rozwiązuj zadania, arkusze, testy. Nabierzesz wprawy i szybciej 

nauczysz się zagadnień teoretycznych. 
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To Twój pierwszy ważny egzamin. Pamiętaj, że umiesz sporo. Wcale 

nie trzeba wiele, by egzamin poszedł Ci dobrze!  

➢ Ucz się regularnie - stwórz swój plan nauki. Bądź 

konsekwentny w jego realizacji. Wystarczy tylko kilkanaście 

minut dziennie. 

➢ Przygotuj sobie dobry materiał do powtórek - zgromadź 

niezbędne książki: repetytorium, podręczniki, a także swoje 

notatki. 

➢ Rób przerwy na odpoczynek od nauki - w trakcie intensywnej 

nauki rób przerwy, na przykład 40 minut nauki, 15 minut 

relaksu. 

➢ Wysypiaj się - w czasie snu mózg ma szansę odpocząć i się 

zregenerować. Nauka pójdzie Ci zdecydowanie szybciej. 
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➢ Zadbaj o właściwe odżywianie - przerzuć się na zdrowe 

przekąski (orzechy, suszone owoce, surowe warzywa, pestki 

słonecznika), regularnie spożywaj produkty pełnoziarniste 

(kasze, pełnoziarniste pieczywo), świeże warzywa i owoce, a 

także produkty bogate w kwasy omega-3 (np. awokado, tłuste 

ryby morskie); pij dużo wody. 

➢ Bądź aktywny fizycznie już od początku roku szkolnego - 

regularnie spaceruj, biegaj, uprawiaj sport. Wystarczy 30 

minut dziennie, by dotlenić mózg i się odstresować. To ułatwi 

przyswajanie wiedzy. 

➢ Oswój się z egzaminem - dowiedz się, jak on będzie przebiegał, 

jak wygląda arkusz egzaminacyjny, ile masz czasu na jego 

rozwiązanie. To pozwoli Ci pozbyć się stresu w dniu egzaminu 

i szybciej skupisz się na zadaniach. 

➢ Rozwiązuj przykładowe arkusze egzaminacyjne, najlepiej ze   

stoperem - pamiętaj, że na egzaminie masz ograniczony czas 

na wykonanie wszystkich zadań. Przećwicz w domu, jak ten 

czas rozplanować. 

➢ Bądź gotowy dzień przed egzaminem - dzień przed samym 

egzaminem przygotuj wszystkie niezbędne rzeczy (ubranie, 

legitymację, linijkę) i połóż się wcześniej spać. Nie wkuwaj 

nowych wiadomości. Zajmij myśli czymś przyjemnym, nie 

panikuj i uwierz w siebie! 

➢ W dniu egzaminu wstań dużo wcześniej - nie pędź na 

egzamin na ostatnią chwilę. Wygospodaruj czas na zjedzenie 

porządnego śniadania, a w szkole bądź nawet pół godziny 

przed czasem. 
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Więcej informacji na temat egzaminu znajdziesz na stronie : 

 https://takzdam.pl/ 

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/ 

 

 

                                 Aleksandra Sulicz 8a 

 

https://takzdam.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
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WIOSNO, ach to TY!!! 

21 marca to pierwszy 

dzień kalendarzowej wiosny.   

Po długiej zimie z tęsknotą 

wyczekujemy tego dnia.   

Jest to duży powód do radości 

dla wszystkich zmęczonych 

zimnem i wcześnie zapadającym mrokiem.  

Pierwszy dzień wiosny przypada na czas równonocy 

wiosennej, od tej pory dzień  będzie się stopniowo 

wydłużał kosztem nocy. 

Słońce zaczyna mocniej przygrzewać, na dworze robi się 

cieplej. Codziennie widać jak trawa się zieleni,  

a na drzewach rozkwitają liście i kwiaty.  

Świat staje się piękny i kolorowy, przypomina 

zaczarowaną krainę. 

  

Tekst: Milena Kuraś 8 b 

  Fot. P. Sylwia Birtus 
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Och, te kobiety!  Och, ci mężczyźni! 

Skąd wzięły się te święta? 

 
Źródło: www.portal.librus.pl 
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Szkolne wieści 😊 

 

… czyli przegląd najważniejszych wydarzeń z życia 

naszej szkoły: 

 

 Dzień świętego Walentego w świetlicy  

i w klasach młodszych – beztroskie zabawy oraz 

radosne pozowanie do zdjęć w serduszkowej 

fotoramie. 

 Spotkanie naszej redakcji z grupami  świetlicowymi  

z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego 

oraz Międzynarodowego Dnia Pisarzy i Pisarek – 

rozwiązywanie zagadek, rebusów językowych oraz 

wspólne czytanie krótkich opowiadań. 
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 Konkurs dla klas IV „Język ojczysty jest naszym 

bogactwem”, zachęcający uczniów do codziennego  

posługiwania się piękną i poprawną polszczyzną. 

 Udział w zbiórce darów dla mieszkańców  

i uchodźców z Ukrainy, zorganizowanej przez 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Krynicy- 

Zdroju. 

 Zorganizowanie przez Szkolny Klub Młodych 

UNICEF przy współudziale naszego Koła 

Dziennikarskiego  kiermaszu charytatywnego „Lizak 

dla Ukrainy”. 

 XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu 

Matematycznego, rozwijającego logiczne myślenie. 

 Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, 

matematyki i języka obcego nowożytnego. 
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„Wiosna”                                        

Każdego roku czekam na ten wyjątkowy dzień. 

Gdy szarości idą w zapomnienie. 

Kurtki i czapki upycham na dnie szafy. 

Ptaki wracają i idą ciepłe wiatry. 

 

Na kalendarzu 21 – wszy marca! 

Dziś słońce wstało o 05:36. 

Termometr wskazuje 10 i pół. 

Spikerka w radiu zapowiada hit. 

 

Koślawy bałwan dawno już stopniał. 

Spod brudnego śniegu świat się budzi. 

Słońce ochoczo zagląda do okien. 

Na polu więcej szczęśliwych ludzi. 

Daria Harasim 6 a 
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Ilona Kuraś 2 a 

 
                                                         Marika Klimek 2a 

 

        Magdalena Wódkiewicz 3a 
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Wielkanoc w naszych domach 

 
Tradycje wielkanocne dawniej i dziś 

Co roku obchodzimy chrześcijańskie święto 

znane Wielkanocą. Tego dnia upamiętniamy 

śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie Pana 

Jezusa. W tym roku Wielkanoc przypada na 17 

kwietnia.  

Triduum Paschalne rozpoczyna się w czwartek 

14 kwietnia i w ten dzień w kościołach 

odprawiana jest uroczysta msza święta. W Wielki 

Piątek sprawuje się Liturgię Męki Pańskiej, zaś 

w Wielką Sobotę odbywa się święcenie pokarmów 

wraz z adoracją Chrystusa złożonego do grobu.  
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Wielka Niedziela kończy Triduum Paschalne. 

Obchody świąt zmartwychwstania Jezusa 

rozpoczynają się już w sobotę wieczorem. Wtedy 

po zmroku odprawiana jest bardzo uroczysta 

Wigilia Paschalna. Kapłan święci ogień, od 

którego następnie zapala się Paschał - świecę, 

która symbolizuje zmartwychwstałego Chrystusa. 

W niedzielę o świcie z wielu kościołów w Polsce 

wyrusza procesja rezurekcyjna. Zapowiada ją 

donośne bicie dzwonów głoszące, że Chrystus 

zmartwychwstał.  

Poniedziałek Wielkanocny to drugi dzień świat 

Wielkanocy. Dzień ten jest także zwany „Lanym 

Poniedziałkiem” ponieważ w polskiej tradycji 

tego dnia zwykle polewamy innych wodą dla 

żartów. 

W świątecznych pokarmach często można 

napotkać pisanki. Są to jaja ozdobione różnymi 

technikami. Symbolizują one rodzącą się do 

życia przyrodę, a jednocześnie nadzieję, jaką 
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czerpiemy my, chrześcijanie, z wiary  

w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Święta Wielkanocne mają wiele tradycji,  

np. zanoszenie palm do kościoła, malowanie 

jajek, święcenie pokarmów, lanie się wodą  

w lany poniedziałek.  

Nie każdy jednak wie, że istnieje mnóstwo 

tradycji, których już nie kultywujemy. 

Wieszanie Judasza- Judasz to kukła ze słomy, 

odziana w poszarpany strój. Taką kukłę 

wieszano na drzwiach kościoła, okładano 

kijami, podpalano a na koniec wrzucano  

do wody. 

Siuda Baba- zwyczaj pochodzący  

od słowiańskich obrzędów wypędzania zimy. 

Siuda Baba to mężczyzna wysmarowany smołą, 

przebrany za kobietę w potarganych ubraniach. 

Według legendy w Lednicy Górnej mieszkała 

kiedyś kapłanka, która cały rok pilnowała 
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ognia, a kiedy raz w roku wychodziła  

ze świątyni, szukała swojej następczyni. Dlatego 

dziewczęta chowały się w domach, ponieważ 

wybór kobiety był stanowczy. 

Przywołówki- zwyczaj kujawski obchodzony  

w Niedzielę Wielkanocną. Chłopcy zbierali się 

w centralnej części wsi, wspinali się na drzewa 

lub mury i przywoływali dziewczęta, śpiewali 

lub mówili wiersze, aby zyskać ich sympatię. 

 

 

                                                          Emilia Szwala 8 a 

                                                     Magdalena Niemiec 8 b 
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Aby wiosna zagościła  

w naszych sercach… 
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Zielona literatura… 

Jagoda Skotnicka 8 a
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  odbyły się w Pekinie  

w dniach 4 – 20 lutego 2022 roku. Oficjalnym hasłem olimpiady 

było motto , które miało przede 

wszystkim podkreślać potrzebę jedności i wspólnego wysiłku na rzecz 

pokoju, postępu oraz integralności świata. Maskotką igrzysk była 

panda Bing Dwen Dwen (,,Bing” oznacza lód, czystość i siłę; ,,Dwen 

Dwen" -  solidny, mocny, żywy). 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zimowe_igrzyska_olimpijskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pekin
https://pl.wikipedia.org/wiki/4_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/20_lutego
https://pl.wikipedia.org/wiki/2022
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Uczestnicy zimowych igrzysk w Pekinie rywalizowali w 109 

konkurencjach, w 15 dyscyplinach sportowych. Po raz pierwszy  

w historii na igrzyskach zostały rozegrane następujące 

konkurencje: kobiecy monobob, Big Air w narciarstwie dowolnym 

oraz zawody mieszane w skokach akrobatycznych, skokach 

narciarskich, snowcrossie oraz short tracku. 

Na XXIV Zimowe Igrzyska Olimpijskie zakwalifikowali  

się reprezentanci 91 państw, zadebiutowali reprezentanci Arabii 

Saudyjskiej oraz Haiti. 

Polska Reprezentacja Olimpijska liczyła 57 sportowców (30 kobiet, 

27 mężczyzn), w tym 28 naszych młodych sportowców zadebiutowało 

na olimpijskich arenach.  

Podczas drugiego dnia  XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich brązowy 

medal wywalczył dla naszego kraju skoczek narciarski, Dawid 

Kubacki. Medal wręczyła mu dwukrotna wicemistrzyni olimpijska  

w kolarstwie górskim i polska członkini MKOl – Maja Włoszczowska.  

To 23. krążek w historii startów biało-czerwonych w imprezie tej 

rangi. 

Źrodło:www.olimpijski.pl 

             Julia Ćmiel 8 b 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bobsleje
https://pl.wikipedia.org/wiki/Big_Air
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_akrobatyczne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skoki_narciarskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Snowcross
https://pl.wikipedia.org/wiki/Short_track
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