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Nowy rok, oprócz czasu na spełnienie 

postanowień noworocznych, przyniósł nowe 
QQryQ. Co tym razem znajduje się w numerze? 

Zaczynając od części grudniowej - na wstępie, 
aby wczuć się w świąteczny klimat, dowiecie się 
jak funkcjonuje Szlachetna Paczka, nie tylko w 

naszej szkole. Streścimy Wam także jak 
wyglądają tradycyjna polska Wigilia oraz jak 

zachowuję się podczas niej wasze najdroższe 
domowe pupile. 

Odchodząc od gorączki świąt, mamy dla was 
dwie recenzje filmowe - starego “Absolwenta” i 

całkowitej świeżynki - “Gwiezdne Wojny 
Przebudzenie Mocy”. Jedna z naszych autorek 
przygotowała informacje o tym, co w naszych 

posiłkach jest najważniejsze. W końcu czasem 
warto się nad tym zastanowić, prawda? 

Jeśli chodzi o życie szkolne - krótki wywiad ze 

szkolnym pedagogiem, oraz absolwentem 

Banacha. Przygotowaliśmy również zaproszenie 

na obchody 70-lecia naszej szkoły, które zbliża 

się wielkimi krokami. Najobszerniejszą część 

zajęły jednak relacje ze styczniowych próbnych 

matur, które okazały się dla niektórych zmorą. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do 

lektury! 

  



Świąteczna 

gorączka zwierzaków 
 

 Cóż by tu takiego napisać ? Hmm..żadnych ciekawostek tak naprawdę nie ma i 
niczym was nie zaskoczę pisząc o zachowaniu zwierząt podczas naszej ,,Świątecznej 
Gorączki ". Ci, którzy posiadają jakiegoś pupila, czy dużego, czy także tego małego, mogą 
zaobserwować zachowanie swoich zwierząt. Tych, którzy ich nie mają, zapraszam do 
czytania tego, jakże mało zadziwiającego artykułu, ale przechodząc do rzeczy. Jak 
zachowują się zwierzaki podczas przygotowań do Świąt Narodzenia Pańskiego oraz do ich 
trwania? 

  Może to nic szczególnego i 
teoretycznie mówiąc nic takiego, co 
można zauważyć. Podczas naszego 
„zaplątania” poświęcimy naszym 
domowym przyjaciołom chwilkę. 
Zobaczymy, jak pupile na to wszystko 
reagują. Często zwierzaki z pozorów 
wydają się być spokojnie, jednak 
czasami im to nie wychodzi, gdzieś 
tam kręcą się pomiędzy nami, a w 
szczególności, gdy robimy coś w 
kuchni, (a podczas świąt, w sumie, 
cały czas tam jesteśmy). Można 
także zauważyć ich zdenerwowanie, 
niepewności, zakłopotanie, bo nie 
wiedzą, co ze sobą zrobić, zdziwienie 
i  smutne spojrzenia, bo nie mamy 
dla nich tak dużo czasu. To co teraz 
powiem, może wydawać się 
absurdalne, ale TAK! UWAGA! 
Zwierzęta także mają uczucia! Są 
bardzo wrażliwe, może niektórzy to 
widzą, a niektórzy sobie myślą: „tak 
jasne, mhm na pewno, co za głupoty 

wypisuje tu ta kobieta” Ale tak, nasze pupile mają uczucia. Gdy nastaje czas Narodzin Pana 
Jezusa i tradycyjnie przychodzą do nas goście, czyli rodzina (niekiedy przyjaciele rodziny), to 
zwierzaki totalnie się gubią i chowają w kąt, bo nie wiedzą, co mają robić. Boją się, lecz 
czasami przyjdą, „pomiziają się”, przywitają, spędzą z nami czas kiedy już przywykną do 
danej ilości naszych gości. Gdy nastaje pierwszy i drugi dzień świąt, kiedy wyjeżdżamy do 
rodzin, do przyjaciół, spotykamy się wspólnie, bo dawno się nie widzieliśmy, zostawiamy 
nasze zwierzaki same w domu i one za nami tęsknią, czekając na nas z utęsknieniem. Gdy 
wracamy, są pełne szczęścia i radości, no chyba, że goście są u nas, to są szczęśliwe, że 
ich nie zostawiliśmy. Następnie nadchodzi Sylwester. Koniec starego roku i początek 
nowego, huczna i szampańska zabawa do samego rana. Kiedy ludzie strzelają, tymi 
wszystkimi petardami, to nasze zwierzaki są pełne strachu, czują zimny powiew grozy i 
uciekają, gdzie tylko się da, albo przychodzą do nas i kulą się w kocyk, byle było 
bezpiecznie.  
 A więc tyle by było na ten jakże zaskakujący temat o zachowaniu naszych pupili w 
czasie świąt.  

Jambo 

 

  



 

Szlachetna paczka 
  
  “Szlachetna paczka” działa od 2000 roku, w tym roku była to juz piąta edycja w 
naszej szkole. Zawsze znajdą się ludzie – wolontariusze, którzy wyrażają chęć niesienia 
pomocy innym. Akcja “szlachetnej” rozpoczęła się własnie z inicjatywy uczniów. Potrzebowali 
lidera, została nim Pani Agata Słomka. Początki były trudne, ale po pierwszym roku uczniów 
chcących pomagać było coraz więcej. 
 W całą akcję co roku zaangażowanych osób jest około 50. Zajmują się oni 
zbieraniem kartonów, ankietowaniem rodzin, pakowaniem zywnoci, organizowaniem 
koncertu, udziałem z Miejskiej Wigilii oraz Biegu Niepodległości w celu propagowania całej 
akcji. Koncerty w szkole pojawiły się od razu. Nie powinno się tutaj zbierać pieniędzy, ale 
tzreba było zbierać jakoś potrzebne rzeczy. Koncert, na który bietem wstępu jest sucha I 
trwała żywność, produkty chemiczne okazał się być sztrzałem w dziesiątkę. Wszyscy 
uczniowie chętnie pomagają I pryznoszą potrzebne rzeczy. W tym roku było 40 kartonów 
środków czystości I jedzenia (z przewagą), około 50kg mąki I cukru, 40 kg ryżu, 30kg kasz, 
30 czekolad, oleje itd. Akcja cieszy sie dużym zainteresowaniem, kązdy chce przyjść a 
koncert.  
 W pierwszych 3 latach nasza szkoła była głownym liderem w Żaganiu I to ona 
wybierała rodziny. Jednak od dwóch lat wspieramy kolegów z Polski. Wiąże się to z 
kosztami, szkoleniami I 
wyjazdami na własny rachunek, a 
niekażdy wolontariusz może sobie 
na to pozwolić. Wszystkie 
potrzebne informacje dla 
zainteresowanych są dostępne na 
stronie: www.szlachetnapaczka.pl 
 

Agata Kalisz 

 

  

www.szlachetnapaczka.pl


Niech moc będzie z tobą! 
 
Chyba każdy dobrze zna ten motyw: walka dobra ze złem, bohaterowie, czarne charaktery, 
akcja... Ale gdy mówimy o tym w kontekście sagi Gwiezdne Wojny, nabiera to nowego, 
głębszego znaczenia. Saga stała się wręcz kultowa. Czemu to zawdzięcza? 
  
 Od początku seria zapowiadała się obiecująco. Wciągająca historia, rozbudowany 
świat oraz wspaniale wykreowane postacie od początku nadawały serii charakteru. Mogłoby 
się wydawać, że seria z gatunku science fiction będzie bazowała głównie na efektach 
specjalnych, jednak George Lucas sprawił, że to coś więcej, w końcu nie każdy film tego 
gatunku ma takie rzesze fanów. Lucas wyreżyserował pierwsze 6 z 7 części, jednak tu 
chciałabym się skupić na najnowszej z nich. 
 
 Star Wars: Przebudzenie Mocy jest siódmym filmem sagi. Jest to pierwszy film z tej 
serii, który powstał po sprzedaniu wytwórni Lucasfilm korporacji The Walt Disney Company, 
która już w 2012 roku zapowiedziała, że w 2015 roku ukaże się kolejny film z cyklu 
Gwiezdnych Wojen. Został on wyreżyserowany przez J.J.Abramsa, który prawdopodobnie 
będzie odpowiedzialny za kolejne części, które są już planowane. Pomimo zmiany reżysera, 
jedna rzecz jest jednak niezmienna - muzyka, którą jak zawsze napisał John Williams. 
 Akcja filmu rozgrywa się 30 lat po wydarzeniach z szóstej części. Po zniszczeniu 
drugiej Gwiazdy Śmierci Luke Skaywalker tajemniczo znika, a schedę po Galaktycznym 
Imperium przejmuje Najwyższy Porządek, który chce zlikwidować ostatniego Jedi i 
doszczętnie zniszczyć Republikę. Na czele Ruchu Oporu staje siostra Luke'a, Leia, która 
usiłuje go znaleźć i nakłonić do pomocy. Wysyła jednego ze swoich najlepszych pilotów na 
planetę Jakku, gdzie ma otrzymać brakującą część mapy, która ma ich doprowadzić do 
Luke'a. Jednak nie wszystko idzie zgodnie      z planem, co wywołuje reakcję łańcuchową, 
która odmieni życie wielu osób. 
 Głównymi bohaterami tej części są Finn, grany przez John'a Boyega oraz Rei, w 
której rolę wcieliła się Daisy Ridley. Najpierw poznajemy Finn'a. Jest on szturmowcem o 
nazwie FN-2187, który ma dosyć dotychczasowego życia. Ratując pilota Ruchu Oporu, 
ucieka razem z nim, chcąc od teraz walczyć przeciw temu, czemu służył. Wtedy właśnie 
zostaje mu nadane mu imię "Finn". Niedługo później spotyka on Rey i droida BB-8. Rey jest 
zbieraczką złomu pozostawioną na Jakku przez rodziców, jednak cały czas wierzy, że po nią 
wrócą. Pomaga ona Finnowi zabrać droida znalezionego na pustyni, przez co zostaje 
wplątana w przygodę, o której mogła tylko pomarzyć. Oczywiście, poza nowymi bohaterami 
mamy również wiele postaci, które już od dawna pomagają w ratowaniu Galaktyki: Han Solo 
(Harrison Ford), generał Leia Organa-Solo (Carrie Fisher), Luke Skywalker (Mark Hamill) 
oraz futrzak, którego wszyscy uwielbiamy - Chewbacca (Peter Mayhew). Nie mogło tam 
zabraknąć również droidów C-3PO oraz R2-D2. Są oni łącznikami tej części            z 
poprzednimi. Do wcześniejszych filmów nawiązują również wzmianki o Gwieździe Śmierci, 
dawnych Jedi, a przede wszystkim poszukiwanie dawnego bohatera, którym od jest Luke. 
  
 Mnie osobiście film dostarczył wielu niezapomnianych wrażeń. Przebudzenie Mocy 
nie tylko stanowi świetną rozrywkę samą w sobie, ale też daje nam nadzieję na powrót 
Gwiezdnych Wojen w ich klasycznej formie, która dotychczas uległa wielu zmianom i tę 

nową nadzieję rozbudza w nas, 
tak samo jak w roku 1977, dobrze 
nam znany, choć znacząco 
posunięty w latach, chłopak z 
pustynnej planety Tatooine... 
 
 

Letterbomb 

 



Zwyczaje wigilijne 

w Polsce 
  

 Boże Narodzenie jest obchodzone w naszym kraju szczególnie uroczyście. Od 
wieków grudzień to czas przygotowań do tych niezwykłych świąt. W polskiej tradycji 
Gwiazdka to czas pojednania, poprawy relacji rodzinnych i przyjacielskich. Przygotowujemy 
się do niej duchowo oraz materialnie. W naszym kraju odczuwa się narastającą 
komercjalizację tych świąt, jednak w porównaniu z Europą zachodnią przykładamy dużą 
wagę do kultywowania świątecznych zwyczajów i ich religijnego wymiaru. Duży wpływ na to 
ma dominująca w Polsce religia katolicka, ale także bogata tradycja przekazywana z 
pokolenia na pokolenie.  
 
 Uroczyste obchody Narodzenia Pańskiego rozpoczynają się 24 grudnia, czyli w 
wieczór wigilijny. W ten dzień należy być uprzejmym i bezkonfilktowym, gdyż spory w ten 
wyjątkowy dzień wróżą kłótnie i problemy wśród najbliższych w nowym roku.  
 Kiedy na niebie pojawi się pierwsza gwiazda, która symbolizuje Gwiazdę 
Betlejemską, zasiadamy do wigilijnego stołu. Pod białym obrusem kładziemy siano 
symbolizujące narodziny Jezusa w ubóstwie. Obok niego możemy znaleźć łuski karpia, które 
mają zapewnić zdrowie  
i dostatek w nadchodzącym roku. Świeca to ważny element na każdym stole, gdyż światło 
jest znakiem zaproszenia do rodziny Marii i Józefa, aby Jezus narodził się w każdym domu  
 Kolację rozpoczyna modlitwa lub fragment Pisma Świętego przeczytany przez 
seniora rodu i wspólne śpiewanie kolęd. Najważniejszym elementem poprzedzającym 
wieczerzę jest dzielenie się opłatkiem.  Jak mówi tradycja, na wigilijnym stole powinno 
znajdować się dwanaście potraw, których spróbowanie ma zapewnić szczęście i pogodę 
ducha przez cały rok. Należy również pamiętać o dodatkowym nakryciu, którego symbolika 
zmieniła się na przestrzeni wieków. Dawniej mówiło się, że jest to miejsce dla bliskich 
zmarłych, a współcześnie miejsce to czeka na niespodziewanego gościa, który powinien 
zostać przyjęty jak członek naszej rodziny. Tradycyjną wieczerzę kończy dziękczynna 
modlitwa odmawiana przez seniora rodziny. 
 
 Wszystkie składniki wigilijnych potraw mają określoną symbolikę. Ryba jest symbolem 
chrześcijan z czasów cesarza Nerona, mak oznacza bogactwo i niezwykłe właściwości. 
Groch 
 i kapusta również symbolizują dobrobyt. Chleb związany jest z ostatnią wieczerzą, zaś 
bakalie uznaje się za oznakę wysokiego statusu, przyjemności i pomyślności. Grzyby to znak 
dostatku. 

 
 W każdym domu obecna jest choinka symbolizująca „drzewo życia”. 
Przypomina ona ludziom naukę o upadku i odkupieniu rodzaju ludzkiego. Bóg 

przywraca człowiekowi drogę do drzewa życia, którą utracił, czyli dar 
nieśmiertelności. Natomiast składanie prezentów pod choinką jest 

naśladowaniem dobroci, mówi również o pierwszych pasterskich darach a 
także  
o wzajemnym obdarowywaniu się pierwszych chrześcijan.  

 
 Tradycja obchodzenia świąt związana jest z utrzymywaniem, 

nawiązywaniem 
i odbudowywaniem bliskości między ludźmi oraz radością ze wspólnego 

celebrowania tych wyjątkowych dni. 
 

 
Monika 



Wywiad z pedagogiem szkolnym 

Alicją Delost 

Oskar: 

W pierwszym wywiadzie do gazetki QQRYQ, w 2013 roku, opowiadała  Pani o tym, jak 

wygląda praca w naszej szkole. Warunki jak i grono pedagogiczne były wtedy przez Panią 

chwalone, czy po 3-letnim stażu utrzymuje pani swoje zdanie na ten temat? 

Pani Alicja Delost: 

Od kiedy tutaj pracuje, zawsze kiedy wstawałam rano, nie musiałam myśleć „Jak bardzo nie 

chce mi się teraz pracować, znowu muszĘ do roboty”, za każdym razem przychodzę tutaj z 

wielką chęcią do pracy. Nawet podczas gorszych dni, zarwanych nocek, zmęczenia, nigdy 

nie uważałam tego za obowiązek a za przyjemność. 

Oskar: 

U młodzieży, z wiekiem rośnie tendencja do ukrywania swoich problemów. Z własnego 

doświadczenia wiem, że kiedy uczęszczałem do szkoły podstawowej, chciałem opowiadać 

wszystkim o tym co mnie trapi. Za to z wiekiem, o swoich problemach zaczynam mówić 

coraz mniej. Czy w naszym liceum zdarzają się uczniowie, którzy przychodzą rozmawiać o 

swoich prywatnych sprawach? 

Pani Alicja Delost: 

Przychodzą, jest grupa uczniów która regularnie stawia się u mnie. Niektóre problemy 

zauważane i zgłaszane są przez nauczycieli a potem przekazywane są do mnie. Jest też 

grupa osób, która przychodzi z własnej woli… Najczęściej jest  tak, że uczniowie pozorują 

przyjście do mnie pod pretekstem innej sprawy,  a następnie po polepszeniu naszych relacji, 

próbują się zwierzyć. Kiedy ktoś nie umie ubrać swojego problemu w słowa, staram się mu 

pomóc. 

Oskar: 

Jeżeli uczniowie przychodzą do Pani ze swoimi problemami, czy wydostają się one poza 

waszą relację? Czy ktokolwiek inny dowiaduje się o zwierzeniach uczniów? 

Pani Alicja Delost: 

Wiesz co… To naprawdę zależy od sytuacji. Wszystko zależy od tego na ile uczeń mi 

pozwoli. Czasami przychodzi tylko po to żeby się wygadać, czasami  przychodzi po to żeby 

pomóc mu, i to konkretnie, czasami nawet z interwencja dyrektora i policji. Z własnego 

doświadczenia wiem, że czasami interwencja innych osób wcale nic nie pomaga, a nawet 

pogarsza sprawę. Nigdy nie nadwyrężyłam zaufania ucznia, zawsze robię tylko tyle, na ile mi 

pozwoli. Pytanie  „Czego ode mnie oczekujesz” jest tutaj kluczowe, to ono wyznacza mi moje 

horyzonty na sprawę związaną z uczniem.  

Oskar: 

Co panią niepokoi w dzisiejszej młodzieży? Czym różnimy się od młodzieńców, których 

moglibyśmy poznać kiedy pani była w naszym wieku? 

Pani Alicja Delost: 

Najbardziej niepokoi mnie to, że dzisiejsza młodzież jest tak bardzo zakorzeniona w 

wirtualnym świecie. Czasami nawet kiedy ktoś do mnie przychodzi, dostrzegam to, że ciągle 



trzyma telefon w ręce, odpisuje, snapuje. Działa na nich presja bycia wszędzie, bycia on-line. 

Oczywiście nie widzę w tym nic złego, ale kiedy sama założyłam konto na facebooku, 

dostrzegłam jak bardzo to wciągnęło. Czasami sama muszę się ograniczać, bo boję się że 

wpadnę w tą internetową pułapkę. Przez to wszystko bardzo kuleje rozmowa, spontaniczne 

spotkania z nieznajomymi nie nabierają takiego sensu jak kiedyś. Młodzież zamiast 

rozmawiać, siedząc obok siebie piszą na facebooku. Nie mówię tutaj o wszystkich, ale jest to 

dostrzegalne. „Gdzie przesada, tam błąd” – po prostu trzeba mieć umiar. 

Oskar: 

 Czy byłaby pani w stanie wybrać jedną lub szereg najzabawniejszych sytuacji w pani życiu? 

Ostrzegam, że jest to bardzo trudne pytanie. Zaproponuję, że mogłaby to być jakaś sytuacja 

związana ze szkołą. 

Pani Alicja Delost: 

W szkole najzabawniejsze było to, że kilkukrotnie rodzice i uczniowie mylili mnie z 

uczennicą. Kiedyś jakiś chłopak na korytarzu krzyczał do mnie „Hej laska, co tam” a ja się 

odwróciłam. Kiedy zauważył że jestem pedagogiem to taką cegłę spalił, oczywiście, bo jakby 

inaczej. Wiadomo ze było mu głupio. Najczęstsze zabawne sytuacje wychodziły zawsze na 

wyjazdach integracyjnych. Kiedyś powiedziałam do chłopaka: „Proszę przedstaw się, 

opowiedz coś o sobie”. Wiedziałam że  po jego wypowiedzi, mówiącej o tym że 

przedstawianie się i opowiadanie o sobie jest zupełnie niepotrzebne, zostało mi tylko 

powiedzieć do wszystkich, ze jestem pedagogiem szkolnym i pracuję tutaj *śmieje się*. 

Oskar:  

Chciałbym zapytać o to, czy lubi pani tańczyć? I co sprawia pani największą radość w życiu 

prywatnym? 

Pani Alicja Delost: 

Bardzo lubię tańczyć, bawić się, zawsze przychodzę na takie imprezy jak studniówki, czy 

inne zabawy szkolne. Uwielbiam poznawać poznawać nowych ludzi, nawiązywać kontakty z 

różnorodnymi osobami. Jeżeli chodzi o życie prywatne, to dużo radości sprawiają mi moje 

dzieci, zdarza się że sprawiają też przykrość, ale wiadomo, miłość jest bezwarunkowa. 

Aktywność fizyczna, uwielbiam biegać, wiesz: buciki, słuchawki i mnie nie ma.  

Oskar: 

Serdecznie dziękuję za wywiad. 

Pani Alicja Delost:  

Dziękuję! 

 

  



Wywiad z absolwentem naszej szkoły 

Mateuszem Błaszczakiem 
 

Weronika:  

Jak wspominasz lata spędzone w Banachu? 
 

Mateusz:  

Pozytywnie, bardzo pozytywnie. Banach jest taką prospołeczną szkołą. Nie wiem, czy tak 
dalej jest, ale kiedy ja chodziłem do szkoły, to każde kreatywne działanie było popierane i to 
wyróżniało szkołę na tle innych placówek. 
 

Weronika:  

Którego nauczyciela wspominasz najlepiej? 
 

Mateusz:  

Nie chciałbym wyróżniać jednego, wtedy było wielu fajnych nauczycieli, zresztą nadal jest. 
Na pewno za osobowość: pana Maciejaka i pana Sokołowskiego, są bardzo wyjątkowi, 
natomiast ze względu na merytoryczność to pani Derendarz-mogłaby być wzorem dla innych 
nauczycieli. 
 
Weronika:  
Jakie studia kończyłeś? Czym się aktualnie zajmujesz? 
 

Mateusz:  
Skończyłem prawo i zajmuję się doradztwem prawnym. 
 

Weronika:  

Kiedy ostatni raz odwiedziłeś mury naszej szkoły? 
 

Mateusz:  

Na pewno w tym roku, chyba cztery miesiące temu. Czasami wpadam (śmieje się). 
 

Weronika:  

Czy wybierasz się na jubileusz 70-lecia szkoły? 
 

Mateusz:  

Tak, zdecydowanie tak. Właśnie ze znajomymi rozmawialiśmy na ten temat i 
zdecydowaliśmy, że większą grupką z pewnością się wybierzemy. 
 

Weronika:  

Jak wyglądała Twoja studniówka? 
 

Mateusz: 
Moja studniówka była w pałacu i byliśmy ostatnim rocznikiem, który miał tam studniówkę 
przed remontem Sali Kryształowej. Oprawa była fajna, a klimat jak na każdej studniówce-
wyjątkowy. 
 
Weronika:  
Jaka jest twoja ulubiona książka? A jaka lektura? 
 

Mateusz:  

Moją ulubioną lekturą jest "Ogniem i mieczem", którą czytałem pięć razy. A tak poza tym to 
jest straszny problem, bo ja dużo czytam. Na pewno cała saga "Wiedźmina", którą czytałem 
z sześć razy, ogólnie cała twórczość Sapkowskiego. Ciężko mi wymienić jedną książkę, 
która byłaby najlepsza, hm :Gra o tron" George'a R. R. Martina, przeczytałem całą serię. 

Weronika:  

Ulubiony film? 



 

Mateusz:  

Ciężkie pytanie, ale "Władca pierścieni dwie wieże". 
 

Weronika:  

Utrzymujesz kontakt ze swoją klasą z liceum? 
 

Mateusz:  

Z moją klasą w ograniczony sposób, ale z niektórymi osobami tak. Z moją taką paczką z 
liceum mam bardzo bliski kontakt, nawet przez cały okres studiów, pomimo tego, że każdy z 
nas studiował coś innego w różnych miastach, spotykaliśmy się często. 
Weronika: Jaką radę dałbyś przyszłym maturzystom? 
 

Mateusz:  

Na rozszerzoną maturę z wosu nie da się nauczyć w dwa tygodnie (śmiech). 
 

Weronika:  

Jak zachęciłbyś młodych ludzi, by po ukończeniu studiów wracali do Żagania? 
 

Mateusz:  

Ja nie wróciłem do Żagania dlatego, że są tu jakieś rozległe perspektywy, ale na chwilę 
obecną są dosyć ograniczone, ale czułem się zawsze mocno związany z Żaganiem. 
Chciałem tu wrócić, by to miasto się rozwijało, a jeśli młodzi, wykształceni ludzie nie będą tu 
wracać, to miasto "umrze" tak jak wiele takich małych miast w Polsce. Za szybko się starzeją 
i rozwój zanika. Żagań to na pewno miasto, w którym jeśli ktoś chce prowadzić swoją własną 
działalność, dużo szybciej może zaistnieć na rynku tu, niż w większych miastach, w których 
zdecydowanie dłużej to trwa. W pewnym momencie mogą pojawić się tam większe dochody, 
ale to wymaga większego nakładu pracy, a praca w małym mieście nie oznacza, że nie 
można mieć klientów z innych miast. Ja np. pracuję tu, w Żaganiu, aa mam klientów z 
Wrocławia, Zielonej Góry i tak naprawdę z całej Polski. Także to jest miasto, w którym jeżeli 
ktoś podchodzi do swojej przyszłości zawodowej ambitnie i niekoniecznie wiąże swoją 
przyszłość z pracą na etacie, to może realizować się na swój własny sposób. Można tu 
szybciej zaistnieć na rynku w taki sposób, że to firma będzie prosperowała. 
 

Weronika:  

Jesteś osobą publiczną i często pojawiasz się w prasie. Mógłbyś w kilku zdaniach 
przedstawić swoją działalność dla Żagania? Taką pozazawodową. 
 

Mateusz:  

Teraz projekt, w który bardzo się zaangażowaliśmy, to ruch obywatelski Perspektywa. 
Pierwsze jego większe założenie, to kongres Żarsko-Żagański, który zorganizowaliśmy 
dzięki starostwie i gminie żagańskiej i żarskiej. Spotkało się około trzydziestu gości, 
pełniących różne funkcje społeczne. Owocem kongresu jest wspólna inicjatywa 
samorządowców. Chcielibyśmy wspólnie zawalczyć o remont autostrady A18, która obecnie 
wygląda jak schody. Problemy w tej sprawie są dość rozbudowane. Jeżeli nie zostanie ona 
wyremontowana, to niedługo zostanie zamknięty jeden pas i będzie to zwykła droga. A po 
drodze jest gmina Wymiarki - strefa ekonomiczna - i w momencie zamknięcia autostrady nie 
będzie zjazdu na tę strefę, w związku z czym nie będzie mogła się rozwijać, żaden inwestor 
nie przyjdzie na strefę nieskomunikowaną. To, do czego będziemy dążyć, to by nie zamknęli 
tych zjazdów i żeby za jakiś czas zostały wyremontowane. To jest największy projekt. Z 
mniejszych projektów to, przykładowo, na ul. Kochanowskiego mieszka niepełnosprawny 
chłopak i będziemy organizować zbiórkę społeczną z fundacją z Zielonej Góry, żeby 
wybudować mu windę na balkon, aby mógł swobodnie wyjść z domu. Działamy naprawdę na 
wielu płaszczyznach. 
 

Weronika:  

Dziękuję za wywiad i życzę samych sukcesów zarówno zawodowych jak i prywatnych. 

  



 

Zdrowa dieta to podstawa 
 
 
Tutejszy artykuł będzie poświęcony roli 
poszczególnych składników pokarmowych 
w diecie osób aktywnych fizycznie oraz dla 
tych, którzy dbają o zdrowy styl życia i 
zwracają uwagę na to, co ląduje na ich 
talerzu. :) Myślę, że będzie on przydatny 
dla każdego, kto chce się cieszyć 
zdrowym organizmem i ciałem. Aby czuć 
się dobrze we własnym ciele, trzeba 
racjonalnie się odżywiać, szerokim łukiem 
omijać żywność przetworzoną i wybierać 
tylko zdrowe produkty! :) 
Pierwszym podstawowym elementem jest 
białko, które zapewnia prawidłowe 
funkcjonowanie naszego organizmu. 
Odpowiednia jego ilość w diecie 
przyśpiesza metabolizm, daje poczucie 
sytości i w przypadku osób uprawiających 
sport chroni mięśnie przed katabolizmem 
oraz zapewnia ich prawidłową 
regenerację. Jego spożycie powinno być 

dostosowane do naszego wieku, wagi, 
wzrostu, trybu życia oraz rodzaju 
aktywności fizycznej, co jest indywidualną 
kwestią. :) Nasza dieta powinna być obfita 
w białko pochodzenia zwierzęcego (jaja, 
drób, chude mięso wołowe oraz ryby, np. 
łosoś, tuńczyk), które charakteryzuje się 
dużą zawartością aminokwasów 
egzogennych a jego wchłanialność jest 
dużo korzystniejsza niż białko 
pochodzenia roślinnego, które ma mniej 
wartości odżywczych.  
Kolejnym ważnym składnikiem są 
węglowodany, niezbędne do życia źródło 
energii, bez którego nasz organizm nie 
byłby w stanie poprawnie funkcjonować. 
Najbogatszym źródłem węglowodanów są 
węglowodany złożone (kasze - np. 
jęczmienna, gryczana, jaglana; ryż 
najlepiej brązowy, pełnoziarnisty makaron 
i pieczywo, płatki owsiane, jaglane), długo 
wchłaniane przez nasz organizm przez co 

będziemy czuć się syci. Drugim rodzajem 
są cukry proste, szybko wchłanialne i 
niemal od razu podnoszące poziom cukru 
we krwi (np. białe makarony, cukier 
rafinowany, białe pieczywo, napoje 
gazowane, różnego rodzaju słodycze i 
żywność typu “fast food”), jednak ich 
spożycie należy ograniczyć do minimum, 
ponieważ ich nadmiar może odkładać się 
w postaci tkanki tłuszczowej. W diecie 
osób aktywnych fizycznie węglowodany 
odgrywają bardzo istotną rolę, ponieważ 
podczas wysiłku organizm czerpie z nich 
energię do ćwiczeń, dlatego konieczne 
jest pożycie posiłku około treningowego 
bogatego w cukry złożone, co dotyczy też 
posiłku potreningowego, aby uzupełnić 
stracony glikogen mięśniowy. 
Na koniec opowiem o tłuszczach, równie 
ważnym źródle energii. Są składnikiem 
wysokoenergetycznym, ponieważ ich 

podać wynosi 9 kcal na 1 gram tłuszczu i 
dostarczają nam więcej energii niż 
węglowodany i białko. Dla niektórych 
nazwa może brzmieć groźnie, bo kojarzy 
się z różnymi chorobami i otyłością, lecz 
tylko spożywanie niezdrowych tłuszczy i 
spożywanie ich w nadmiarze może 
powodować negatywne skutki, więc jak 
najbardziej powinno się uwzględnić je w 
swoim pożywieniu. :) Zapotrzebowanie na 
nie jest inne u osób starszych, 
prowadzących siedzący tryb życia, niż u 
osób młodych i aktywnych fizycznie. Mają 
wiele pozytywnych funkcji takich jak 
budowanie błon komórkowych, 
przeciwdziałanie w tworzeniu zakrzepów 
krwi a nawet zapobieganie niektórym 
chorobom nowotworowym. Podstawowym 
źródłem tłuszczów są tłuszcze 
nienasycone takie jak oleje roślinne, oliwy 
z oliwek i kwasy omega 3. 

 



 

Recenzja 
  

 Mike Nichols był reżyserem, który stał się sławny od razu po swoim debiucie. Prestiż            

i szacunek przyniósł mu film "Kto się boi Virginii Woolf" z 1966 r. Film stał się szybko sławny            

i otrzymał nominację do Złotego Globu jak i Nagrody Akademii Filmowej. Rok później, 

reżyser wypuścił swoje opus magnum. Mowa oczywiście o filmie „Absolwent”. 

 „Absolwent” jest jednym z filmów, które każdy powinien zobaczyć. Nawet jeżeli ktoś 

filmu nie widział, większym prawdopodobieństwem jest, że zna utwór „Sound of Silence” 

duetu Simon & Garfunkel, idealnie wpasowujący się w klimat filmu i psychikę bohatera. 

Dzięki „Absolwentowi” na wyżyny sławy wzbił się Dustin Hoffman (znany też z takich filmów 

jak „Rain Man”, czy „Sprawa Kramerów”), a Nicholsowi przypisano miano wielkiego reżysera, 

co ugruntowało otrzymanie statuetki 

Oscara. 

 Film opowiada o rozterkach 

młodego Benjamina Braddocka, 

młodzieńca z dobrej i ułożonej rodziny, 

który ukończył wzorowo swój college. 

Młodzieńca żyjącego w czasach, gdzie 

etosu „amerykańskiego snu” możemy 

doświadczyć już od samego początku 

dzieła Nicholsa. Sam absolwent po 

powrocie do domu zaczyna odczuwać 

pustkę, która będzie mu towarzyszyć 

przez większą część filmu. Sytuacja 

jednak ulega zmianie na skutek pewnego 

incydentu. Właśnie o tym opowiada film 

Nicholsa. O pokoleniu „baby boom” z II 

wojny światowej, które nie mogło 

odnaleźć się w Ameryce lat 60’, o 

rozterkach młodych ludzi z wyższych sfer, 

którzy trzymani kurczowo przez rodziców, 

przez większą część młodzieńczego 

życia, nie mają dla siebie recepty na 

dalsze życie; zdanych tylko na siebie, nie 

mogących podjąć słusznej, według nich, 

decyzji. 

 Zdecydowanie dzieło warte obejrzenia, chociażby ze względu na bardzo dobrą i 

solidną ścieżkę dźwiękową, która idealnie pasuje do tej produkcji, sam tylko utwór „Mrs. 

Robinson” idealnie podsumowuje bohaterkę związaną z protagonistą. Jedyną tylko 

dostrzegalną wadą w filmie jest niewątpliwie brak poruszenia pewnych wątków i 

wyeksponowania niektórych, które powinny być opisane bardziej szczegółowo. Film z 

pewnością nadający się do obejrzenia dla każdego młodego człowieka i zapadający w 

pamięć na wiele miesięcy, przez który każdy „dźwięk” ciszy, będzie przypominać nam o 

samotności i losach Benjamina Braddocka. Absolwenta. 

 Michał 

  



 

Jubileusz 
 

Wielkimi krokami w Banachu zbliża się jubileuszowa- 70 rocznica powstania naszej 

szkoły. Z tego powodu pragnę zachęcić wszystkich czytelników gazetki QQryQ do 

zapoznania się z wielkim, kwietniowym numerem, a także do odwiedzenia samego 

Banacha, gdyż z pewnością te 70 lat będzie świętowane hucznie i z rozmachem. Już  

w kwietniu, na łamach gazetki ukażą się między innymi wywiady, a także wspomnienia  

z dawnych lat, emerytowanych już nauczycieli, będziemy gościć też masę ciekawie 

zrealizowanych i przygotowanych artykułów i felietonów. Na te, jak i na wiele, wiele innych 

rzeczy, zapraszamy was serdecznie za miesiąc! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Próba generalna 
 

W ostatnim tygodniu przed feriami tegoroczni maturzyści przystąpili do matur próbnych 

udostępnionych przez CKE. Szkoła umożliwiła nam, trzecioklasistom, sprawdzenie swojej 

wiedzy i umiejętności w warunkach bardzo zbliżonych do właściwego egzaminu. Matury 

pisaliśmy w większości na sali gimnastycznej pod 

nadzorem komisji. Mogliśmy mieć przy sobie 

jedynie dozwolone przybory. Mieliśmy szansę 

zmierzyć się z każdym przedmiotem, jaki 

wpisaliśmy w deklarację maturalną. Był to z 

jednej strony bardzo wyczerpujący 

tydzień, z racji dużego nagromadzenia 

egzaminów w bardzo krótkim czasie. 

Jednocześnie pozwoliło nam to 

wyciągnąć wnioski odnośnie naszej 

wiedzy. Myślę, że każdy z nas wie, co 

zdołał już przećwiczyć i opanować, a 

nad czym należy się jeszcze skupić. Co 

do samych arkuszy zdania są podzielone. Choć 

wiedza ucznia zwiększa szansę na powodzenie, wynik 

egzaminu czasem wcale nie jest jej odzwierciedleniem. Oby na właściwej maturze każdy 

miał mnóstwo potrzebnych wiadomości, swój szczęśliwy dzień i dobry arkusz 

Julia 

 

  



Matura próbna „w skrócie” 
 

Moim zdaniem matury próbne były dość trudne. Pytania były w pewnych przypadkach 

niezrozumiałe i dwuznaczne, a w polecenie z matematyki rozszerzonej wkradł się nawet 

błąd. Arkusze okazały się bardzo obszerne, zawierały materiał z całych 3 lat liceum. Teraz 

wiem, jakie mam braki i z czego jeszcze muszę się douczyć. 

Ewelina Czekajło, IIIC, „fakultet” matematyczno – geograficzny 

Muszę przyznać, że poziom matur próbnych nie był zbyt wysoki. Język polski niczym mnie 

nie zaskoczył, czytanie ze zrozumieniem było proste, choć słyszałem, że wiele osób 

popełniło dużo „głupich” błędów. Natomiast temat pracy pisemnej, który poruszał 

zagadnienie zła i tego, jak ono wpływa na ludzi, był tego rodzaju tematem, który można 

interpretować na wiele sposobów, a co za tym idzie można napisać duży tekst poruszający 

to zagadnienie. Uważam, że nawet osoby mało oczytane dałyby sobie radę. Matura z 

matematyki też nie należała do najtrudniejszych. Na pewno była łatwiejsza niż matura z 

"Operonu". Większość zadań zamkniętych dało się obliczyć za pomocą karty wzorów, 

natomiast zadania otwarte jak zawsze były podchwytliwe i trzeba było pomyśleć nad nimi 

dłuższą chwilę, aby wpaść na ich rozwiązanie. Jeśli mam porównać podstawę i rozszerzenie 

z angielskiego, to bez zastanowienia stwierdzę, że te dwie matury to było niebo a ziemia. 

Dodatkowo trudność rozszerzenia powiększał fakt, że były duże problemy ze zrozumieniem 

tekstów przy zadaniach ze słuchaniem, co wynikało prawdopodobnie z nagłośnienia sali. 

Jeśli chodzi o inne rozszerzenia to historia poszła mi najlepiej. Jak zawsze było dużo zadań 

wymagających wiedzy własnej, niż tekstów źródłowych. Muszę się przyznać, że myślałem o 

rozszerzeniu z polskiego, że było dość proste, a okazało się jednak inaczej. Co ciekawe, 

wiele osób myślało podobnie jak ja, a wyniki były skrajnie różne. Natomiast WOS wolę 

przemilczeć. Powiem tylko, że zadanie z pięcioma podpunktami związane tylko z jednym 

zdjęciem, należy to do moich ulubionych zadań, z jakimi spotkałem się w mojej karierze 

szkolnej w ogóle. 

Cyprian Sokołowski, IIID, „fakultet” polonistyczno – historyczny 

No więc wydaje mi się, że Oke trochę przesadziło z poziomem tych „maturek”. Nie mówię o 

podstawach, które były dość łatwe (bynajmniej matma), ale rozszerzenia to jakiś kosmos. 

Jeśli teraz dostałem z matmy około 40% mniej niż ostanio, no to chyba jest lekka przesada. 

Zresztą nie tylko ja, na cąły mat-fiz była tylko jedna pozytywna ocena – trójka. No i na mat-

geo było podobnie, też tylko jedna pozytywna. Angielski podstawowy był raczej łatwy, a co 

do angielskiego rozszerzonego to się nie wypowiadam, bo miałem 48%. Ogólnie rzecz 

biorąc całkiem fajnie, że takie matury są przeprowadzane, ale waga 4 jest stanowczo zbyt 

wysoka. Mamy się tutaj sprawdzić, a nie martwić się o to, że nasza średnia z danego 

przedmiotu drastycznie spadnie. Następnym razem, o ile taki egzamin będzie, niech ktoś 

ściągnie słuchanie na matury z języków z internetu - pomysł z czytaniem całych dialogów do 

mnie nie przemawia. I na przyszłość – uczniów można by zawiadomić wcześniej o 

całotygodniowych maturach próbnych. 

Uczeń „fakultetu” matematyczno – fizycznego 

Matury z rozszerzenia zaskoczyły swoim poziomem. Z chemii matura była wyjątkowo trudna, 
z tego powodu, że zadania nie wpisywały się w szablony z poprzednich lat. Jednak uważam, 
że może to być motywacja do nauki. Z podstawy natomiast matury nie były trudne. Zadania 
były typowe. Z łatwością można było napisać na więcej niż 30% 

Mateusz Świtała, IIIC, „fakultet” biologiczno - chemiczny 



 

Dodatkowo uczniowie, realizujący poszczególne 

przedmioty w zakresie rozszerzonym, odpowiedzieli 

na pytania dotyczące matur próbnych z OKE. 
 

Mat-fiz 

1. Które zagadnienia sprawiły Ci najwięcej problemów i dlaczego? 
2. Jak oceniasz konieczność dawania matematyki na egzaminie 

maturalnym? 
 

1) Większość zagadnień sprawiła mi problem. 
2) Konieczność zdawania matematyki na poziomie podstawowym uważam za bardzo 

dobrą i potrzebną. Podstawy matematyki przydadzą się każdemu, a jeśli ktoś nie 
umie napisać tego na 30% nie powinien mieć matury. 

 
1) Wszystkie! (A zwłaszcza trygonometria, bryły, kombinatoryka, prawdopodobieństwo) 
2) Matematyka na poziomie podstawowym to sama przyjemność, więc fajnie się ją 

pisze. 
 

1) Zadania z trygonometrii z poziomu rozszerzonego. 
2) Moim zdaniem matura podstawowa z matematyki jest potrzebna, ponieważ na 

zdecydowanej większości kierunków wymagana jest znajomość co najmniej podstaw 
matematyki. 

 
1) Trygonometria. 
2) Matematyka podstawowa musi być. Matura bez matematyki podstawowej to jak 

pustynia bez piasku, lub ocean bez wody. 
 

1) Trygonometria. 
2) Jak najbardziej pozytywnie. Lepiej zdawać matematykę niż język polski. 

 
1) Trygonometria na poziomie rozszerzonym oraz prawdopodobieństwo i własność 

kątów. 
2) Skoro obowiązkowy jest język polski na poziomie podstawowym, to dlaczego nie 

matematyka? Matematyka uczy logicznego myślenia, więc każda osoba powinna ją 
znać. 

 
1) Zadania optymalizacyjne, trygonometria, geometria, styczna do wykresu funkcji. 
2) Oceniam to dobrze. Dla wielu osób (w tym dla mnie) to jedyna szansa, by dostać się 

na jakąkolwiek uczelnię. Nie mam zaś zastrzeżeń co do tego obowiązku. 
 

1) Trygonometria na poziomie rozszerzonym, zadania optymalizacyjne. 
2) Zdawanie egzaminu maturalnego z matematyki podstawowej jest dobrym pomysłem, 

gdyż matematyka to królowa nauk i każdy z nas powinien umieć rozwiązać 
podstawowe zadania z tego cudownego przedmiotu. 

 
1) Geometria, trygonometria. 
2) Ta konieczność jest ekstra! 

 
1) Zadania z trygonometrii. 
2) Według mnie jest to bardzo dobry pomysł, gdyż matematyka to królowa nauk. 

 
1) Trygonometria, planimetria. 
2) Tak samo jak każda matura, czyli bez sensu. 

 
1) Zadania z planimetrii na poziomie rozszerzonym i geometria analityczna. 



2) Uważam, że matura z matematyki powinna być obowiązkowa, tym bardziej, że arkusz 
na poziomie podstawowym jest łatwy. Bezsensowne za to, jest pisanie matury z 
języka polskiego, która dla umysłów ścisłych jest utrapieniem. Powoduje u nas ona 
zimne poty i niesamowite bóle głowy. 

 
1) Trygonometria, przebieg zmienności funkcji. 
2) Moim zdaniem osoby deklarujące się pisać rozszerzoną matematykę nie powinny 

pisać podstawy. W innym przypadku pisanie podstawy z matematyki jest jak 
najbardziej słuszne. 

 

Mat-geo 

1) Trygonometrii, bo mimo wielu prób i pomocy na korepetycjach nie jestem w stanie 
opanować tego materiału. 

2) Powinniśmy rozwijać się we wszystkich kierunkach, ale matematyka jako przedmiot 
obowiązkowy jest według mnie zbędna. 
 

1) Obawiam się geometrii, ponieważ należy doszukiwać się wielu zależności. 
2) Jest to konieczne, aby podsumować wiadomości zdobyte przez cały okres nauki. 

 
1) Ciągów. 
2) Nie powinna być obowiązkowa! Nie na każde studia jest brana pod uwagę więc po co 

ją zdawać? 
 

1) Obawiam się działu z ciągów, funkcji kwadratowych i rachunku prawdopodobieństwa. 
Zadania z tych działów nie są konstruowane tak, by mógł je rozwiązać poziom 
PODSTAWOWY. 

2) Zdawanie matematyki jest konieczne, ponieważ są to podstawowe informacje, w 
których każdy człowiek powinien się orientować żeby nie zaszyć społeczeństwa w 
głupocie. 
 

1) Geometria analityczna i zadania z czasem, prędkością. 
2) Uważam, że na matematyce i j. polskim nie powinno być podziału i wszyscy musieliby 

zdawać oba te przedmioty na tym samy poziomie oraz mieć tyle samo godzin w 
tygodniu.   
 

1) Trygonometrii i planimetrii. Ciężko dostrzec cokolwiek na figurach z arkuszy. 
2) Zbędne. Nie każdy jest ścisłowcem. 

 

Pol-his 
 

1. Jak oceniasz trudność arkusza maturalnego z historii? Jakie zagadnienia 
sprawiły ci najwięcej problemu? 

2. Jakiego egzaminu maturalnego obawiasz się najbardziej? Dlaczego? 
 

1) Matura z historii była trudna. Wymagała posiadania ogromnej wiedzy oraz 
umiejętności odczytywania źródeł. Najtrudniejsze były zagadnienia z historii 
najnowszej ponieważ wiedziałam o niej najmniej. 

2)  Najbardziej boję się matury z historii, gdyż zależy mi na dobrym wyniku, oraz z 
matematyki, bo jestem z tego przedmiotu słaba.  

 
1) Arkusz nie należał do najtrudniejszych, był łatwiejszy niż na poprzedniej maturze 

próbnej. Tematy wypracowań były łatwiejsze niż poprzednie.  
Największą trudność sprawiają mi zadania z tekstami źródłowymi, gdzie pytania 
prawie wcale nie odnoszą się do tekstu, oraz zadania P/F, ponieważ jedna błędna 
odpowiedź daje 0p. dla danego zadania. 

 



2) Najbardziej obawiam się matur ustnych, ponieważ przy wypowiedzi trudno jest mi 
mówić i skupić się. Boję się, że w stresie „wyparuje” mi z głowy cała wiedza i nie 
zaliczę matury z takim wynikiem, jakiego oczekuję. 

 
1) Arkusz z historii był trudny, choć wydawał się łatwiejszy niż poprzedni z Operonu. 

Najwięcej problemów sprawiło mi pisanie wypracowania, ponieważ moim zdaniem 
tematy były trudne. 

2) Najbardziej obawiam się matury z matematyki, ponieważ mały błąd w obliczeniach 
może sprawić, że będę mieć mniej punktów za zadanie, lub całkowicie je wyzerują. 
Obawiam się jej również, gdyż nie jestem dobra z tego przedmiotu, sprawia mi on 
problemy i bardzo się stresuję wykonując jakiekolwiek zadania, skutkiem tego jest 
zapominanie ważnych informacji, które muszę wiedzieć, by odpowiedzieć na 
polecenie. Niektórych zagadnień nie rozumiem, a rozwiązanie zadania zajmuje mi 
bardzo dużo czasu. 

 
1) Nie pisałem. Najwięcej trudności sprawiło mi napisanie analizy porównawczej na 

rozszerzonej maturze z j.polskiego. 
2) Matematyka, z powodu uszczerbków w wiedzy podstawowej. 

 
1) Arkusz mogę zaliczyć do trudnych. 
2) Najbardziej obawiam się egzaminu z matematyki, bo nie wszystkie zagadnienia mam 

opanowane i niektórych zadań nie rozumiem. Gdy popełnię mały błąd w obliczeniach 
całe zadanie zostaje wyzerowane. 

 
1) Według mnie arkusz maturalny matury próbnej z historii był dość trudny. Na pierwszy 

rzut oka zadania wydawały się łatwe. Rozwiązania tych zadań należało szukać w 
wiedzy własnej, a nie w tekstach źródłowych i materiałach dołączonych do zadań. 
Irytująca jest punktacja 0-1, w zadaniach, w których trzeba wypowiadać się w wielu 
zdaniach. 

2) Najbardziej obawiam się egzaminu maturalnego z matematyki, ponieważ nie jest ona 
moją mocną stroną, a stres może dodatkowo zablokować moje i tak małe 
umiejętności 

Biol-chem: 
 

1. Dlaczego zdecydowałeś/aś się na zdawanie egzaminu z biologii? 
2. Jak oceniasz trudność arkusza maturalnego z biologii i który z działów 

sprawił ci najwięcej problemu? 
 

1) Zdaję biologię, ponieważ chcę iść na studia przyrodnicze, poza tym szkoda by było 
nie zdawać, skoro przez 2 lata uczyłam się głównie biologii 

2) Bardzo trudna, Najtrudniejsze były zadania z tekstem, z których nic nie wynikało. 
Wybrałem biologię, ponieważ chcę studiować medycynę. 

 
1) Uczyłam się tego przedmiotu przez całe liceum, w tym przez dwa lata w cyklu 

rozszerzonym. Szkoda by było chociaż nie spróbować napisać tej matury. 
2) Była bardzo trudna, ciężko było uzyskać zadowalający wynik. Najtrudniejszy był dział 

o roślinach i komórce. 
 

1) Zdaję biologię, bo chcę iść na studia przyrodnicze. Poza tym szkoda by było nie 
zdawać, skoro przez dwa lata uczyłam się głównie biologii. 

2) Bardzo trudna. Najtrudniejsze były zadania z tekstem, z którego nic nie wynikało. 
 

1) Biologia potrzebna mi jest do dostania się na studia, przy okazji to interesujący 
przedmiot. 

2) Najtrudniejszym działem były rośliny. 
 

1) Wybrałem pisanie egzaminu z biologii, ponieważ chcę dostać się na studia związane 
z tym przedmiotem. 

2) Najwięcej trudności sprawiła mi fizjologia roślin. Matura nie należała do 
najłatwiejszych. 



 
1) Interesuję się anatomią człowieka. 
2) Bardzo trudny, zadania związane z roślinami sprawiły mi najwięcej problemu. 

 
1) Zdecydowałam się zdawać maturę z biologii, ponieważ chodzę na fakultet i nie 

chciałam tracić godzin, mogę zyskać pisząc maturę, a praktycznie nic nie tracę. 
2) Matura była trudna i zaskoczyło mnie ocenianie, ponieważ nie spodziewałam się tak 

bardzo szczegółowego. Trudność wszystkich działów była porównywalna, więc nie 
było jakiegoś wyróżniającego się. 

 
1) Na zdawanie biologii zdecydowałam się, bo od dziecka marzyłam aby zostać 

lekarzem. Niesienie pomocy zawsze sprawiało mi radość. Zawód lekarza jest trudny i 
wymagający, ale i wdzięczny. Radość ludzi wychodzących ze szpitali jest bezcenna. 
Biologia to nauka o życiu, a ono jest najważniejsze. 

2) Najtrudniejszym dla mnie było zadanie z ptakiem, gdyż zapomniałam jego nazwę. 
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