
Dnia 17 października 

2011r. odbył się apel szkol-

ny w związku ze świętem 

„Dnia Nauczyciela”. Wraz 

z moim wiernym towarzy-

szem Tomaszem Kaźmier-

czakiem nie omieszkaliśmy 

pojawić się na tym jakże 

ważnym i wesołym wyda-

rzeniu zarówno dla nauczy-

cieli, pracowników szkoły 

oraz uczniów.  Str. 2 
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Podwójne złoto dla ZSP w Sycowie 

5 października 2011 roku 

drużyny dziewcząt i chłopców 

z naszej szkoły wzięły udział 

w sztafetowych biegach prze-

łajowych organizowanych w 

Oleśnicy dla szkół ponadgim-

nazjalnych powiatu oleśnic-

kiego. Po wygraniu eliminacji 

gminnych i podwójnym zwy-

cięstwie nad LO Syców za-

wodnicy jechali pełni optymi-
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Dnia 17 października 2011r. odbył się 

apel szkolny w związku ze świętem 

„Dnia Nauczyciela”. Wraz z moim 

wiernym towarzyszem Tomaszem 

Kaźmierczakiem nie omieszkaliśmy 

pojawić się na tym jakże ważnym i 

wesołym wydarzeniu zarówno dla 

nauczycieli, pracowników szkoły oraz 

uczniów.  

Po krótkiej przemowie Pana Dyrektora 

i wprowadzeniu sztandaru szkoły 

przyszedł czas na odśpiewanie hymnu 

Rzeczpospolitej Polskiej. Rzecz w 

tym, że podczas hymnu można było 

usłyszeć tylko lekkie pomrukiwania, i 

to nie ze względu na brak patriotyzmu 

ze strony zgromadzonych, lecz z po-

wodu dziwnej tonacji do której sam 

dostosowałem się dopiero  przy sło-

wach kończących: „Złączym się z 

narodem”. Śpiew przy tym podkładzie 

wymaga nie lada samozaparcia i wy-

trwałości. 

Po wymęczonym odśpiewaniu utworu 

przyszedł czas na rozdanie nagród dla 

pedagogów i pracowników naszej 

ukochanej „budy” oraz stypendia dla 

wyróżniających się uczniów. Zaraz po 

tym miała nastąpić część artystyczna 

na którą niemrawo ale serdecznie za-

prosiły nas dwie dostojnie ubrane da-

my. Prezentowały się świetnie, szkoda 

tylko że podczas ich wywodów część 

publiczności bardziej zainteresowana 

była oglądaniem jakże czystego sufitu 

naszej auli i „ptasiej przyrody” wystę-

pującej za oknem. Tekst był czytany 

dość statycznie i nużąco, lecz nie do 

końca wina w tym prowadzącej pary 

dziewcząt, bowiem miały one niewiele 

czasu na przygotowanie, z tego wzglę-

du iż dwóch „oporników, buntowni-

ków, mistrzów w swojej profesji 

J” (czyt. poprzednich prezenterów) 

zostało z tej funkcji zwolnionych, czy 

też sami się z tej funkcji zwolnili.  

Podczas samej części artystycznej 

mogliśmy usłyszeć wiele, nie koniecz-

nie wyszukanych, ale pasujących do 

tematu żartów i dowcipów. Dla mnie 

osobiście równie śmieszne mogły być 

„drzwi do lasu”, ale możliwe że wyni-

ka to z tego względu iż jestem konese-

rem naprawdę ostrych „dżołków” J. 

Mimo wszystko każdy z nich kolejno 

wywoływał uśmiech i śmiech na twa-

rzach zgromadzonych osób. Nie je-

stem znawcą teatru i aktorstwa, nie 

chodzę na żadne sztuki, nigdy nie 

uczestniczyłem w Teatrze Tańca Gru-

zińskiego ani w żadnych tego typu 

imprezach, lecz na uwagę na pewno 

zasługuję aktorstwo i energia scenicz-

na jaką popisała się Marlena Mikosiak 

(przewodnicząca samorządu uczniow-

skiego). Takiej dawki pozytywnych 

wibracji i energii nie doświadczyłem 

dawno. W zdumienie (przede wszyst-

kim męskiej części zebranych) wpra-

wiło również wejście w rytmie utworu 

„sex bomb” Klaudii 

„DynamitWoman” Grędy, która świet-

nie odegrała rolę nonszalanckiej nau-

czycielki od języka polskiego.  

Na pochwałę jednak zasługują wszy-

scy uczestniczący w tym 

przedsięwzięciu. Począwszy 

od większości klasy II TE, jak 

i pozostałych zaangażowanych 

(choćby uczniów z II TH). 

Niesamowite znaczenie miała 

również konsekwencja i wy-

trwałość mgr Iwony Ilskiej 

wspomaganej na próbach du-

chem i ciałem przez mgr Bar-

tłomieja Porzucka (których 

serdecznie z tego miejsca pra-

gnę pozdrowić) . Widać, że tej 

„paczce” naprawdę zależało by 

wszystko poszło po ich myśli. 

Z faktu, iż również przez pe-

wien czas uczestniczyłem w 

akcji „dzień nauczyciela” dopatrzyłem 

się 2 błędów, które dla zgromadzo-

nych nie mogły być jednak widoczne, 

lecz muszą one w jakiś sposób wpły-

nąć na MOJĄ ocenę końcową tego 

wydarzenia. 

Podsumowując… Nauczyciele jak i 

pozostała część widowni wyszła w 

mojej opinii usatysfakcjonowana, co 

było zapewne głównym celem. Było 

parę mankamentów, które mnie osobi-

ście kuły w oczy (czy też w uszy). 

Cała sztuka wystawiona w dzień nau-

czyciela bije na głowę Jasełka, które 

odbyły się rok temu i wspominając to 

wydarzenie wraz z kolegami do dzisiaj 

zastanawiamy się o co w nich chodzi-

ło. Mnie „dzień nauczyciela” na kola-

na nie powalił, ale nie było blamażu, 

całe przedstawienie było przejrzyste, 

nie zmuszało do wysiłku umysłowego, 

na plus można również zaliczyć muzy-

kę, która została świetnie dobrana, ale 

odbyło się bez tzw. fajerwerków. Mo-

im zdaniem było to przewidywalne i 

mało porywające widowisko. Mimo 

wszystko wielkie uznanie dla uczestni-

ków, włożyli w to wiele serca i za to 

PRZEWIELKI SZACUN. 

 

P.S. 1. Martwiąca jest frekwencja 

uczniów na tego typu imprezach. 

UCZNIOWIE! WYMAGAJĄC OD 

SZKOŁY WYMAGAJCIE RÓW-

NIEŻ OD SIEBIE! RUSZCIE OD 

CZASU DO CZASU TYŁEK, BO 

NIE TYLKO NAUCZYCIELE, ALE 

RÓWNIEŻ WY BUDUJECIE TĘ 

SZKOŁĘ! 

P.S. 2. Mam nadzieję, że nikogo nie 

uraziłem swoją recenzją, nie miałem 

takiego zamiaru. Starałem się być jak 

najbardziej obiektywny. Jeśli komuś 

uczyniłem krzywdę, najmocniej prze-

praszam . 

 

MAREK CHWALISZ 

RECENZJA Z DNIA NAUCZYCIELA 

Krystian Misiewicz (po pra-

wej) niczym wódz (stary Apacz) 

doskonale dyrygował i koordy-

nował sztandarem szkolnym. 
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5 października 2011 roku drużyny 

dziewcząt i chłopców z naszej szkoły 

wzięły udział w sztafetowych biegach 

przełajowych organizowanych w Ole-

śnicy dla szkół ponadgimnazjalnych 

powiatu oleśnickiego. Po wygraniu 

eliminacji gminnych i podwójnym 

zwycięstwie nad LO Syców zawodni-

cy jechali pełni optymizmu, ale też 

szacunku dla pozostałych drużyn. 

W Oleśnicy jako pierwsze wystarto-

wały zespoły dziewcząt - 6 drużyn z 

naszego powiatu. Po świetnym bie-

gu  Oli Sokalskiej... 

zajmowaliśmy drugie miejsce, później 

na kolejnych zmianach walczyliśmy ze 

zmiennym szczęściem o prowadzenie. 

Dokonała tego Kasia Mierzba  wypro-

wadzając naszą drużynę na 1 miejsce . 

Każda kolejna zmiana w wykonaniu 

naszych biegaczek to stopniowe po-

większanie przewagi nad rywalkami. 

Około 300 metrów przewagi mieliśmy 

już na 9 zmianie po rewelacyjnym 

biegu Ani Moś, a potem formalności 

dopełniła Asia Ligę-

za, potwierdzając,    

że nasze dziewczęta 

po raz kolejny są 

najlepsze w powie-

cie. 

Bardzo emocjonują-

co zapowiadał się 

również bieg w 

kategorii chłopców, 

w którym wystarto-

wało 6 drużyn re-

prezentujących 

miejscowości po-

wiatu oleśnickiego. 

Po bardzo dobrym 

biegu Adriana 

Krawczyka nasi zajmowali drugą 

lokatę. Kolejne zmiany to walka o 

utrzymanie drugiej pozycji i próby 

wywalczenia prowadzenia. Ostatecz-

nie dokonał tego Tomek Turek- za-

wodnik funkcjonującego przy naszej 

szkole Międzyszkolnego Uczniow-

skiego Klubu Sportowego „Olimpia” 

Syców. Na dystansie 1,7 km zniwelo-

wał 100 metrową stratę i wypracował 

około 100 metrów przewagi nad 

drugą drużyną. Marcin Szymański 

biegnący na 7 zmianie dołożył kolejne 

200 metrów, a później przewaga cały 

czas rosła po świetnych biegach Dawi-

da Płuciennika, Krzysztofa Gracza i 

Rafała Dryki, Cała ostatnia piątka 

naszych uczniów to zawodnicy 

„Olimpi”.  

Złoto chłopców jest tym cenniejsze, że 

ukończyli bieg z przewagą około jed-

nego kilometra nad druga drużyną i 

jeszcze większą nad pozostałymi. 

Trenerem i opiekunem obu drużyn jest 

Tomasz Grzesiak, nauczyciel ZSP w 

Sycowie i instruktor w MUKS 

„Olimpia” Syców.    

12 października 2011 roku  

obyły się mistrzostwa 

Dolnego Śląska w biegach 

przełajowych   w Olszynie 

Lubańskiej. W kategorii 

chłopców rywalizowały 

22 drużyny ścigające się 

na dystansie 1500m. Osta-

tecznie zawodnicy zajęli 4 

miejsce. Natomiast w  

grupie dziewcząt brało 

udział 20 ekip. Dziewczę-

ta  zajęły 6 miejsce. Rów-

nież należą się podzięko-

wania dla dyrektora Jacka 

Urbańskiego za finanso-

wanie wyjazdów oraz angażowanie się 

Podwójne złoto dla ZSP w Sycowie 

w sportowy rozwój  szkoły.  

Serdecznie gratulujemy zajętych 

miejsc i życzymy dalszych sukcesów. 
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Składniki: 

4 jajka 

3szklanki maki, 

2 łyżeczki proszku do pieczenia 

¾  szklanki mleka 

¾ szklanki oleju 

szklanka cukru   

Sposób przygotowania: 

Rozdzielamy jajka, do jednego półmisku dajemy żółtka a do drugiego większego 

wrzucamy białko.3 szk. Maki wsypujemy do osobnego naczynia i do tego dodaje-

my  2 łyżeczki proszku do pieczenia (można cała saszetkę), następnie mieszamy. 

Szykujemy szklankę cukru. Wracamy do białek, bierzemy mikser do ręki i ubija-

my. Kiedy zesztywnieją wsypujemy po troszeczku cukier i dalej miksujemy. Mik-

sujemy około 1-2 min, po tej czynności nie odstawimy  miksera tylko dalej miksu-

jemy lecz dodajemy  już do tego żółtka. Kiedy otrzymamy kolor żółty, pomarań-

czowy odkładamy mikser. I teraz wracamy do naszej maki wymieszanej z prosz-

kiem do pieczenia. Bierzemy do ręki sitko i drewniana lub plastikową łyżkę. Do 

sitka wsypujemy maki wymieszaną wcześniej z proszkiem do pieczenia. Delikat-

nie mieszamy mąkę z wcześniej zmiksowanymi jajkami i cukrem. W czasie kiedy  

mieszamy powolutku dodajemy  ¾  szklanki mleka i ¾ szklanki oleju. Pieczemy 

około 40 min. w 160C. Powodzenia.         

 

                                                                                       Krystian Misiewicz 
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Wstęp: 

Nie jestem krytykiem muzycznym, nie 

uważam się za konesera. Poniższy 

artykuł będzie wyrażał moje zdanie, 

wszystkich niezgadzających się z mo-

im poglądem zapraszam do dyskusji. 

Do napisania tego tekstu skłoniła mnie 

rozmowa z kolegą który nie słucha 

Polskiej muzyki i nie ma zamiaru jej 

słuchać i jakkolwiek mnie to boli – w 

pewnym stopniu go rozumiem. Z tego 

miejsca pragnę go serdecznie pozdro-

wić. 

Jaki jest stan muzyki w Polsce? Pyta-

nie nad którym zastanawia się zapew-

ne wielu jej słuchaczy. 

 

Otóż moim zdaniem stan jest delikat-

nie mówiąc kiepski. Radia świadomie 

wpychają komercyjną muzykę nie-

świadomym słuchaczom. Tym, którzy 

na to sobie pozwalają (rzecz jasna). To 

tak jakby ktoś wciskał komuś czekola-

dę do ust, oczywiście Ty nie chcesz jej 

zjeść, ale twój „przyjaciel” z chęcią 

zadecyduje, co jest dla Ciebie lepsze. 

Nie od dziś bowiem wiadomo że arty-

ści płacą niemałe sumy pieniędzy w 

radiach by ich utwory zostały wyemi-

towane. Zdarzają się rozgłośnie, które 

potrafią zaproponować nam w miarę 

dobrą dawkę muzyki (w moim przeko-

naniu jest to Antyradio, Radio Wro-

cław i… Radio Maryja… bo tam leci 

jakaś muzyka… nie?).  Krew zalewa 

człowieka gdy słyszy jeszcze takich 

wykonawców jak np. Gosia Andrzeje-

wicz. TOTALNA KOMPROMITA-

CJA. Co prawda nie jest ona już tak 

„popularna” (o ile 

można było kiedy-

kolwiek tak to na-

zwać) ale to że poja-

wiła się (i nadal po-

jawia) w polskiej 

muzyce to: KRYMI-

NAŁ! Małą próbkę 

jej możliwości mieli-

śmy już w Sycowie. 

Jak to napisał jeden z 

byłych już dzienni-

karzy gazety sycow-

skiej „Miała ładniej-

sze nogi niż głos”. 

Muzycznie ta osoba 

jest już skończona, 

jeszcze 2/3 lata temu 

krzyczała na sycowskiej scenie 

„Skandujcie moje imię”, dziś powinna 

być przestrogą dla młodych artystów 

by do końca być pokornym. Kolejnym 

jakże „wspaniałym” artystą jest Feel. 

Ironia, z angielskiego feel to czuć – 

powiem szczerze że czuję, lecz nie 

jest to przyjemny zapach. Jeszcze 

niedawno na różnych forach moż-

na było zauważyć wierne fanki 

tego zespołu, podniecające się że 

słuchają rocka. Dalej tego nie 

skomentuję - leżących się nie 

kopie. Nasza stara - nowa gwiaz-

da: Agnieszka Chylińska. Niegdyś 

największa „metalówa” w Polsce, 

wokalistka nie istniejącego już 

zespołu O.N.A. . W 2004 roku 

wydała płytę „Winna” którą oso-

biście polecam ( ostrzegam, teksty 

są nieco wulgarne), dzisiaj słyszy-

my w jej wykonaniu piosenkę 

disco:” będziesz Mie miał, będziesz 

Mie miał”. Obecnie „gwiazdami” na-

szego polskiego show-biznesu jest 

Doda, którą dobrze ogląda się w tele-

dyskach (i nic poza tym) czy Patrycja 

Markowska (która gdyby nie nazwisko 

swojego ojca zapewne montowałaby 

dzisiaj Serwa Hamulcowe w firmie 

Bosch albo sprzedawała bułki w spo-

żywczaku), itp.  Jeśli Mesjaszem na-

szej rodzimej muzyki ma być przykła-

dowo Sylwia „hope of polish music” 

Grzeszczak to oficjalnie oświadczam 

że przestaję wierzyć w Boga i całą 

jego ekipę zwaną aniołami! Niestety 

żyjemy w czasach gdzie byle wokali-

sta punkowy ma więcej charyzmy niż 

„zagrobelne” i „flinty” razem wzięte. 

Cieszę się więc niezmiernie,  że żyję w 

czasach gdzie mam możliwość wejścia 

na serwis youtube i kojenia moich 

uszu muzyką (nie koniecznie polską) , 

która mnie inspiruje.  

 

Nie można jednak zapominać, iż ze-

społy takie jak TSA, Perfect, Budka 

Suflera, T.love czy nawet Czerwone 

gitary nadal działają, tworzą i grają 

koncerty. Niestety, te zespoły swoje 

„złote lata” mają już dawno za sobą. 

Swoją drogą, kto wie, jak wyglądałaby 

ich popularność gdyby nie czasy ko-

munistyczne w Polsce. Jest zespół 

Behemoth, który znają ludzie na całym 

świecie (zabawne, że gdyby nie zwią-

zek Nergala z Dodą zapewne do dziś 

większość ludzi w Polsce nie widziała-

by kim osoba Nergala jest ). Są także 

młodsze zespoły, które mogą sporo 

namieszać na polskiej scenie muzycz-

nej. Przykładem tego może być zespół 

Ptaky, The Positive, czy też  zespół 

Poluzjanci, który składa się z muzy-

ków po Akademii Muzycznej w Kato-

MUZYKA (NIE) NA SPRZEDAŻ? 

wicach, i co najważniejsze – nie grają 

nudnej muzyki klasycznej, przypra-

wiającego o sen jazzu a niesamowicie 

energetyczny jazzowy funk-rock . 

Przyszłość muzyki „Made In Poland” 

leży właśnie w losach takich kapel. 

Prócz tego pozostaje nam wiara że 

Robert Gawliński czy Zbigniew Stasz-

czyk spłodzą więcej dzieci (najlepiej z 

dziesiątkę) – nauczą je komponować, 

śpiewać i grać na gitarach. 

 

Nie chcę się pastwić nad stacjami 

radiowymi, muzykami, wokalistkami 

czy zespołami. Mimo wszystko znaj-

dują się także pozytywy w tym całym 

bałaganie. Musimy pamiętać, iż stan 

polskiej muzyki tworzą także słucha-

cze, a Ci także (świadomie czy też nie) 

ten poziom często zaniżają ogranicza-

jąc się do słuchania prostackiej łupanki 

albo jakże pięknych, wzruszających są 

żałosnością pseudo popowych piose-

nek o jakiś „małych rzeczach” . Cho-

dzi także o umiejętność odróżnienia 

„hitów lata” od hitów na lata. Na ko-

niec przytoczę tylko cytat słynnego 

niemieckiego pisarza Theodora Fonta-

ne: „Trzeba słuchać muzyki życia. 

Większość jednak słucha wyłącznie 

dysonansów.”  

 

   

   

  

 

 

                          MAREK CHWALISZ 
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#1 Polska jest największym  producentem 

wódki w Unii Europejskiej 

#2 Oryginalna wersja historii Aladyna dzieje się w Chinach 

#3 Gwiazdy i kolory, które widzisz pocierając oczy to fosfeny 

#4  Gdyby Facebook był państwem, zająłby 3 miejsce na  świe-

cie pod względem ludności 

#5 Samice pingwinów uprawiają prostytucje w zamian za                   

kamienie potrzebne do budowy gniazda  

#6 Coca- Cola była by zielona gdyby nie zawierała barwnika 

#7 Słoń jest jedynym ssakiem, który nie potrafi skakać 

#8 Fred i Wilma Flinstonowie to pierwsza  para kreskówkowa 

para pokazana w łóżku 

#9 Podczas minutowego pocałunku spalamy około 26 kalorii 

#10 Jedynym jedzeniem, które nie gnije jest miód 

#11 Przeciętny człowiek w trakcie swojego życia zjada podczas 

snu  8 pająków i około 70 insektów 

#12 Orgazm u świni trwa nawet około 30 min 

#13 W kosmosie nie da się bekać 

#14 W amerykańskim stanie Indiana, małpom 

nie wolno palić papierosów 

 #15 Oko strusia jest większe niż jego mózg 

Czy wiesz, że? 
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Kolega do kolegi:  

- Podobno porzuciłeś żonę i 

to z powodu innej kobiety?  

- Tak, z powodu teściowej. 

Humor 

Kobieto! Chcesz, żeby twój mąż szybko 

wrócił z pijanki z kolegami? Wyślij mu 

SMS-a o treści ''Bierz wino i przyjeż-

dżaj, mój idiota wróci jutro'' - a potem 

wyłącz telefon. 

Mąż rano patrzy w lustro i mówi do żony:  

- Co sobie pomyślałaś wczoraj, jak przy-

szedłem pijany do domu z tym sińcem?  

- Jak przyszedłeś to go jeszcze nie miałeś. 

Tyle się złego naczytałem na temat alkoho-

lu - mówi Antek do kolegi - że wreszcie 

sobie powiedziałem, czas raz na zawsze z 

tym skończyć!  

- Z piciem?  

- Nie, z czytaniem.  

Blondynka czyta książkę przyrodni-

czą i w pewnym momencie mówi do 

męża:  

- Wiesz kochanie, że płazy mają 

mózg?  

Na to mąż:  

- Nie wierze, żabciu. 

Syn pyta ojca:  

- Czy to prawda, że w niektórych kra-

jach Afryki mężczyzna nie zna swojej 

żony do momentu, aż się z nią ożeni?  

- To się dzieje w każdym kraju, synu... 

Facet odjeżdża ze ''swojego'' miejsca par-

kingowego i zostawia tabliczkę: 

''Nie parkować! Z opon ucieka powietrze!'' 

Wraca, widzi - na tym miejscu... 

...walec stoi, a za szybą karteczka: 

''Powodzenia!'' 

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i 

żują ospale siano nałożone tu przez ga-

jowego. W pewnej chwili jeden z jeleni 

mówi:  

- Chciałbym, żeby już była wiosna.  

- Tak ci mróz doskwiera?  

- Nie, tylko już mi obrzydło to stołów-

kowe jedzenie! 

Poszła baba do lekarza. 

- Panie doktorze, zdecydowałam w końcu, 

że wizyta u okulisty jest mi jednak nie-

zbędna... 

- I słusznie, bo to piekarnia. 

Czego chcemy? 

Lekarstwa na Alzheimera! 

Kiedy tego chcemy? 

Czego chcemy? 
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Konkursy 
 

1. Zredaguj list zgodnie z zasadami poprawnej polszczyzny 

 

                                                                                                   Warszawa 9 11 2009 r 

droga Kasandro 

przepraszam że nie pisałem ale naprawdę cięszko charuje. To jusz nie są śmichy hihy. 

Nie hybnie czeka mnie matura. Rozwionzuje naj rużniejsze testy, toboty mam co nie 

miara. Czasami wszech ogarniające znóżenie sprawia, że tęsknie za błogim nic  nie 

robieniem. Cobądź by kto kolwiek żekł trzeba ciężko pracować by nie powtarzać kla-

sy. Droga Kasandro, mam nadzieję, że spędzimy razem Andrzejki i Sylwestra. 

Pamiętaj, jestem o ciebie bardzo zazdrosny. Denerwóję się, kiedy słyszę że ten pół 

inteligent Gżesiek dzwoni do ciebie w najbłahszej sprawie. Nie wiem, co mu się ma-

ży. Kiedy go spotkałem w oka mgnieniu pojmuje że to ja jestem najważniejszy w 

twoim życiu! 

PS 

Kasandro muszę kończyć. Czmyham na 2 zbiórkę tajnego bractwa młodych zazdro-

śników. Wiesz wreszcie pozbyłem się tego żęrzącego żęha już nie miałem siły do 

niego a to spad łańcuch a to chamulec nie działał. Powiedz mamie że jest jeszcze za-

młoda na stosowanie kremów anti celulitisowych. 

 

 

2. Wyznacz liczby całkowite x i y będące rozwiązaniem równania 

xy-2y+x=5 

 

 

 

3. ZADANIE BONUSOWE. Dlaczego logiem gazetki szkolnej 

Erato jest lira? 

 

 

 

 

UWAGA!!! Nagrodą za poprawne rozwiązanie jednego zadania jest 30pkt. Tylko 3 

pierwsze osoby, które udzielą poprawnej odpowiedzi na jedno z 3 zadań otrzymają 

nagrodę. Każda osoba może udzielić odpowiedzi tylko na jedno zadanie.  



 STR.  9  

PSYCHOTEST - Kujon czy nieuk? 
 

 

1. Jak ważne są dla Ciebie oceny? 

a) bardzo, one zadecydują o mojej przyszłości! 

b) jak lubię jakiś przedmiot to są ważne, w innych wypadkach się nie przejmuję 

c) wcale mnie nie obchodzą 

2.Kiedy zaczynasz uczyć się do sprawdzianu? 

a) od razu jak tylko nauczyciel wyznaczy datę  

b) dzień, dwa dni przed nim 

c) na przerwie przed sprawdzianem ;) 

3. Kolega zapomniał odrobić pracę domową, a Ty masz wszystko zrobione.            

Dasz mu odpisać? 

a) oczywiście że nie, nie po to się wysilam! 

b) jeśli rzeczywiście zapomniał, a nie przez lenistwo, to tak 

c) spoko, niech spisuje, ja też często tak robię ;) 

4. Nauczyciel zapomniał sprawdzić pracę domową z poprzedniej lekcji... 

a) zaraz mu przypomnę, co było zadane  

b) no trudno, pewnie sprawdzi innym razem 

c) uff, całe szczęście, bo ja zapomniałem ją odrobić! 

5. Czytasz lektury szkolne? 

a) tak, wszystkie! 

b) jeśli starczy mi czasu to tak 

c) nie, tylko streszczenia 

6.Jaką masz średnią? 

a) najwyższą w klasie! 

b) przeciętną, zaniżają ją nie lubiane przedmioty... 

c) słaaabą, ledwo zdaję... 

7. Wagarujesz? 

a) nigdy! 

b) raz na jakiś czas, jak mam dobry powód 

c) tak, często 

8. Co myślisz o ściąganiu? 

a) to czyste oszustwo! 

b) od czasu do czasu jest niezbędne 

c) tylko ono mnie ratuje przed samymi jedynkami 

9. Pracę domową odrabiasz... 

a) zaraz po przyjściu ze szkoły  

b) wieczorem, jak już odpocznę 

c) wcale nie odrabiam!     Ciąg dalszy str 10 
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Punktacja: odpowiedź A -2pkt 

                  odpowiedź B -1pkt 

                  odpowiedź C -0pkt 

 

 

16 - 18 pkt- Chyba nikt nie może mieć wątpliwości, że jesteś rasowym kujo-

nem. ;) Nauka jest dla Ciebie bardzo ważna, ostro walczysz o jak najlepsze oceny i 

nie uznajesz oszustw w tej ciężkiej harówce. Ściąganie, odpisywanie zadań, zrywa-

nie się z lekcji? Ooo nie, to zdecydowanie nie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że oceny 

to nie wszystko - czasem warto wyluzować i zwolnić trochę w tym pędzie. To każ-

demu dobrze zrobi... 

 

 

5 - 15pkt- Z kujonem nie masz nic wspólnego. Uczysz się, owszem, bo przecież 

oceny też się liczą i warto zdobywać wiedzę. Ale nie podchodzisz do tego z jakąś 

niepotrzebną nerwówką, nie musisz być we wszystkim najlepszy i nie masz nic 

przeciwko... małym pomocom naukowym... na sprawdzianach. ;) To chyba zdrowe 

podejście, prawda? 

 

 

0 - 5pkt- Nie lubisz się uczyć, nie przepadasz za szkoła i najchętniej omijałbyś ją 

szerokim łukiem. Nie tracisz też czasu na parce domowe czy czytanie lektur. Masz 

ciekawsze zajęcia niż zaliczanie nudnych przedmiotów... Skoro tak to na pewno je-

steś z 3d TL :P. Zastanów się jednak, czy takie podejście nie narobi Ci problemów... 

o ile jeszcze ich nie masz... 

 

 

 

 

 

 



 STR.  11  

Sucharki 
 

Suchar - Głupi żart, niezabawny, czasem żenujący. "Suchar" jest najczęściej komentarzem 

na temat danego żartu, dowcipu. 

 
 

-Jak się nazywa ktoś kto ochrania sławnych ludzi? 

-Bronisław 

 

Rozmawiają dwa psy: 

- Wiesz, ostatnio szczekałem.... 

- Dziwne, ja zawsze moczem. 

 

Dlaczego huragany są nazywane imionami kobiet? 

- Bo najpierw są ciepłe i wilgotne a później zabierają domy i samochody 

 

 

Czego chce bezdomny hipis? 

- Pokoju 

 

Czym się różni komputer od prania? 

- Inaczej się zawiesza 

 

Jak się nazywa tajemnica małego Arkadiusza? 

-SekretArka 

 

Dlaczego kogut chodzi z kurą? 

-Dla jaj 

 

Czym Śpiąca Królewna budzi krasnoludki? 

-7up 

 

Jak nazywa się człowiek, który liże parę? 

-Paralizator   

 

 

- Jaki jest ulubiony układ wampira? 

- Krwionośny 

 

Co znajduję się pomiędzy Ziemią a Księżycem? 

Literka "a" 

 

Jakiś koleś zadzwonił pod 799 zamiast pod 997 i przyjechali tyłem. 

 

Tylko Chuck Norris potrafi rozmienić grosza 

 

Co robi super-koksu w supermarkecie? 

-Pakuje 



http://www.zsp-sycow.pl 
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