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BĄDŹMY W FORMIE  

Ultimate – gra 

zespołowa z użyciem 
latającego dysku 
(frisbee) łącząca w 
sobie elemen-
ty koszykówki, piłki 
nożnej, piłki ręcz-

nej i rugby. Jest bardzo dynamiczna i widowiskowa, od 
graczy wymaga wytrzymałości, szybkości i zręczności, 
lecz jednocześnie proste zasady czynią ją bardzo łatwą do 
opanowania dla początkujących. Podstawowymi zasadami 
ultimate są brak fizycznego kontaktu pomiędzy graczami 
oraz fair play.  

Rozpoczęcie gry 

Zwycięzca losowania 
frisbee (tzw. flip) decy-
duje czy chce zacząć 
mecz w ataku (lub w 
obronie), albo wybrać 
stronę boiska, po której 
rozpocznie mecz. Na-
stępnie obie drużyny 
stają naprzeciw siebie 
w przeciwległych stre-
fach punktowych boiska. Broniąca drużyna wyrzuca dysk 
w kierunku przeciwników (tzw. pull) i mecz się rozpoczy-
na. 

Poruszanie się po boisku i ruch dysku 

Dysk może być poda-
wany pomiędzy gra-
czami w dowolnym 
kierunku. Można po-
ruszać się po boisku 
w dowolnym kierun-
ku. Kiedy zawodnik 
ma dysk w rękach, nie 
może biegać i ma 10 
sekund na wykonanie 
podania. Obrońca kryjący zawodnika z dyskiem liczy gło-
śno do 10 sekund (”liczę! Jeden, dwa, trzy…”) 

Strata dysku 

Strata posiadania dysku 
następuje, gdy: 
– dysk dotknie ziemi 
(również gdy wcześniej 
był dotknięty przez 
obrońcę), 
– dysk zostanie złapany 
poza boiskiem (na au-
cie) 
– dysk zostanie prze-
chwycony przez obroń-
cę, 
– osoba posiadająca 
dysk zostanie wyliczona 
(nie zdąży oddać dysku w ciągu 10 sekund) 

Po stracie posiadania drużyna broniąca automatycznie staje 
się drużyną atakującą. 

 

Sport bezkontaktowy 

Każdy umyślny kontakt 
fizyczny jest traktowany 
jako faul. Zagrania niebez-
pieczne (tzw. dangerous 
play) są również traktowa-
ne jako faul. Nie wolno 
też wyrywać dysku z rąk 
przeciwnika, ani zabiegać 
drogi broniącemu graczo-
wi (zasłona, czyli 
tzw. pick) 

Brak sędziów 

W Ultimate nie ma sę-
dziów. Zawodnicy przeby-
wający na boisku są odpo-
wiedzialni za zgłaszanie 
przewinień i rozwiązywa-
nie spornych sytuacji. 
Można powiedzieć, że 
każdy zawodnik jest sę-
dzią i do jego obowiązków 
należy dobra znajomość 
zasad gry. W przypadku, 
gdy zawodnicy nie mogą 
dojść do porozumienia ws. 
rozwiązania spornej sytua-
cji, dysk wraca do po-
przedniego położenia (tzw. contest) 

Cel gry 

Żeby zdobyć punkt w 
Ultimate należy złapać 
rzucony dysk w strefie 
punktowej przeciwni-
ka. Jedno przyłożenie 
to jeden punkt. Po zdo-
byciu punktu przez 
którąś z drużyn nastę-
puje zmiana stron. 
Mecz kończy się, kie-
dy któraś z drużyna 
zdobędzie 15 pkt. 

Zmiany 

Zawodnicy mogą się 
zmienić tylko między 
punktami, przed rozpo-
częciem następnego 
punktu. Zmianę w trak-
cie gry dopuszcza się 
jedynie w przypadku 
kontuzji zawodnika. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Frisbee
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koszyk%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_no%C5%BCna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_r%C4%99czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pi%C5%82ka_r%C4%99czna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rugby_(sport)


CZWÓRBÓJ LAEKKOATLETYCZNY 
ZAWODY MIEJSKIE 06.05.2022 

Czwórbój lekkoatletyczny  to zawody polegające na 
przeprowadzeniu – zgodnie z nazwą – czterech konku-
rencji lekkoatletycznych (najczęściej uznaje się, że bieg 
powinien być ostatnią konkurencją, reszta może właści-
wie występować w dowolniej kolejności, zależnej od 
organizatora konkursu): 

Bieg na 60 m ze startu niskiego, 

 
Rzut piłką palantową na odległość – technika dowolna 

 

Skok w dal na odległość lub skok wzwyż   

Bieg na 1000 metrów  

Reprezentacja naszej szkoły wystąpi-
ła w składzie : 
 
Franciszek Rejterowski 
 
Maksymilian Cach 
 
Karol Garfias Santiago 
 
Kamil Sobolewski 
 
Piotr Wawrzyszko 

Jak wyłania się zwycięzców w czwórboju  
Po zakończeniu wszystkich konkurencji 
wyniki każdego zawodnika przeliczane są 
na punkty według tabel lekkoatletycznych, 
po czym wyniki poszczególnych zawodni-
ków są dodawane do siebie. Na wynik ze-
społu składa się 5 najwyższych wyników.  
Nasza drużyna zdobyła 459 punktów i 
uplasowała się na drugi miejscu. Zwycię-
żyła drużyna z SP nr 2, która wywalczyła o 
38 punktów więcej.  
Najlepszym zawodnikiem w wieloboju 
został Franciszek Rejterowski,  który zdo-
był 156 pkt. 

Bieg na 60 m                 - 9,04 s 
Rzut piłką palantową    - 30 m 

Skok w dal                    - 4,30 m                                                                                  
Bieg na 1000 metrów   - 3 min 57 s  

SZKOLNE IGRZYSKA SPORTOWE 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_60_metr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skok_w_dal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skok_wzwy%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_1000_metr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_60_metr%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skok_w_dal
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_1000_metr%C3%B3w


MAŁA 
ENCYKLOPEDIA 
 
Mając na 
uwadze fakt, 
że coraz  czę-
ściej na na-
szych dro-
gach poja-
wiają się hu-

lajnogi elektrycz-
ne w tym wydaniu  Małej Encyklope-
dii chciałbym  zapoznać Was z podsta-
wowymi przepisami obowiązującymi 
wszystkich użytkowników tego środka lokomocji. 
 
Jak przepisy precyzują pojęcie hulajnogi elektrycznej.? 
 
-To pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowym, z kie-
rownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie prze-
znaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego 
znajdującego się na tym pojeździe". 
 Szeroka definicja wynika z tego, że hulajnogi są różne. Ma-
ło precyzyjne określenie w przepisach sprawia, że przepisy 
można zastosować do każdego typu pojazdów. 
 
 Kto może nią jeździć hulajnogą? 

• osoby pełnoletnie, 

• osoby niepełnoletnie: 

• posiadacze karty rowe-

rowej, 

• posiadacze prawa jazdy 

kat. AM, A1, B1,  

WAŻNE—osoby młodsze niż 10 lat mogą poruszą się  

• w strefie zamieszkania, 

• pod opieką osoby dorosłej. 

Gdzie można jeździć  na hulajnodze? 

• należy poruszać się jezdnią - gdy ruch na niej 

jest dozwolony z prędkością do 30 km/h, 

• należy poruszać się drogą dla rowerów lub pasem 

dla rowerów - maksymalna prędkość 20 km/h, 

• gdy na drodze auta jeżdżą szybciej niż 30 km/h i 

nie ma ścieżki ro-

werowej, prowadzą-

cy hulajnogę elek-

tryczną może trafić 

na chodnik, 

• na chodniku powinien poruszać się z prędkością 

zbliżoną do prędkości pieszych 

Najważniejsze zasady jazdy na hulajnodze: 

Kierowca nie może nikogo przewozić, a do tego na chodni-

ku musi ustąpić pierwszeństwa pieszym. Co więcej, noweli-

zacja sprawia, że prowadzący mają obowiązek sygnalizo-

wania manewrów (kierunkowskazem lub ręką), musi za-

chować metrowy odstęp podczas wyprzedzania innych 

użytkowników, a w strefie zamieszkania obowiązuje go 

zasada prawej ręki.  Zabronione jest przejeżdżanie hulaj-

nogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego 

przez przejście dla pieszych.  

 
Podstawowe wymagania techniczne, które muszą speł-
nić wszystkie e-hulajnogi wprowadzane do obrotu od 1 
stycznia 2022, to: 

• Waga własna: poniżej 30 kg 

• Przynajmniej jeden sprawny hamulec 

• Obowiązkowa podpórka oraz dzwonek 

• Numer rozpoznawczy lub znak graficzny, po któ-
rym można zidentyfikować producenta 

Ograniczenie konstrukcyjnie do 20 km/h.

 

Dodatkowo, nowe wymagania techniczne obejmują 
także to, jakie oświetlenie musi posiadać hulajnoga 
elektryczna (ilość, barwę, kształt). Mianowicie wyma-
gane są: 

• Przynajmniej jedno oświetlenie przednie pozycyjne 
(barwa biała/żółta selektywna) 

• Tylne odblaskowe oświetlenie (barwa czerwona, 
kształt inny niż trójkąt)  Co najmniej jedno światło 
tylne pozycyjne (barwa czerwona) 

 
UWAŻAJCIE NA SIEBIE . 
 ZAWSZE ZAKŁADAJCIE KASK!!! 
POWODZENIA !! 

https://techpolska.pl/wp-content/uploads/2022/03/hulajnoga-elektryczna-zasady.jpg


-Dzisiaj w rubryce ,, sportowe pasje naszych nauczycieli” rozmawiamy z Panią Barbarą Iwasieczko 

nauczycielką muzyki i informatyki.  

 

- Kiedy zaczęła się Pani  przygoda z jeździectwem? 
 
Wszystko zaczęło się ponad 20 lat temu i bardzo szybko skończyło 
się wypadkiem. Następnie przez kilkanaście lat nie miałam kontak-
tu z końmi. Jakieś 8 lat temu na nowo zaczęłam jeździć konno. Na 

początku bardzo ostrożnie, później coraz odważniej i niespodzie-
wanie dla samej  siebie kupiłam konia. Od tamtej pory tak napraw-

dę zaczęło się zamiłowanie do jazdy konnej ( głównie terenowej). 

 

 

 

 

 

- Dlaczego jazda konna a nie np. turystyka rowerowa? 
 
Ależ turystyka rowerowa także, jak najbardziej. Każda forma aktywności fizycznej daje mi niesamowitą fraj-
dę. Jeżdżę rowerem,  kiedyś codziennie biegałam, pływałam na pływalni, siłownia również jest mi bliska. 

Jednak jazda konna daje mi niesamowitą przyjemność,  z  końskiego grzbietu widoki są wspaniałe. Ważne są 
także  wzajemne relacje między koniem a jeźdźcem.  

 

 

- Jakimi chodami Pani jeździ ? Który jest Pani ulubiony? 
 
Jeżdżę stępem, kłusem i galopem. Cwałem jeszcze się nie odważy-
łam. Moim zdaniem najprzyjemniejszy dla jeźdźca i konia jest ga-

lop. W stępie można podziwiać widoki i delektować się nimi.  

 

 

 

 

- Czy opieka nad takim zwierzęciem jak koń, jest dla Pani ab-
sorbująca? 
 
Absolutnie nie. Uważam, że więcej czasu i uwagi ludzie poświęca-

ją np. psom. Taki rodzaj hodowli jaki ja preferuję sprawia, że 
opieka nad  nimi jest przyjemnością. Moje koni mają stajnię 

otwartą i wolne wyjście na padoki, dostęp do wody, trawy i siana. 
Rano i wieczorem wystarczy dać im owies i sprawdzić czy mają 

wodę . 

POZNAJ SPORTOWE PASJE NASZYCH NAUCZYCIELI  - PANI BARBARA IWASIECZKO 



- Czy konie zapamiętują ludzi? Na przykład, czy pa-
miętają, że Pani to Pani? 
 
Konie to chyba najmądrzejsze zwierzęta. Zapamiętują 
nas jak najbardziej!. Kiedy wchodzę do stajni wystarczy, 
że powiem … „do siebie” i każdy z koników wchodzi do  
swojego boksu. 

 - Konie to wspaniałe zwierzęta. Czy w Pani przypadku to tylko  hobby, a może pomysł na życie 
 
Myślę, że w tej chwili to już część mojego życia. Mam 4 konie, które  po prostu są członkami mojej rodzi-
ny, nie wyobrażam już  sobie życia bez nich. Przy okazji zachęcam wszystkich do jazdy konnej. To uczy 
odpowiedzialności nie tylko za siebie ale również za zwierzę, które nam ufa. Konie wierzcie mi, potrafią 
się cudownie odwdzięczyć.  
 
 

• Bardzo dziękujemy za poświęcony  czas i szczerość wypowiedzi, czytelnicy to na pewno doce-

nią…/ BM / 

 

- Wydaje się, że na całym świecie to więcej kobiet jeździ 
konno niż mężczyzn. Mówi się także, że kobiety lepiej 
rozumieją konie. Czy Pani Też tak uważa?  
 
 
Ja się nie zgodzę z tym stwierdzeniem. Znam więcej jeźdź-

ców niż amazonek. Sądzę, że mężczyźni są bardziej sta-
nowczy i konsekwentni niż kobiety. Koń potrzebuje przy-

wódcy. W przeciwnym razie sam zaczyna dominować. Ko-
biety mają  ,, miękkie serca” .  

 

- Jeździectwo jest to dość niebezpieczny sport. Wiemy 
że miała Pani wypadek.  Czy to doświadczenie pozosta-
wiło w Pani pamięci  ślad utrudniający powrót na koń-
ski grzbiet. 
 

Po wypadku każdy powrót jest trudny. Jak już wspomina-
łam ponad 20 lat temu miałam pierwszy wypadek a nie-
spełna 2 lata temu drugi. Myślę, że z upływem lat człowiek 

staje się bardziej ostrożny i przewidujący. Nawet naj-
grzeczniejsze zwierzę to jednak tylko zwierzę i może być 

nieprzewidywalne. Zdarzaj się różne sytuacje, których nie 
sposób przewidzieć np. wielka dziura w ziemi przykryta 

trawą …. a ty jesteś akurat w galopie….. muszę przyznać, 
że teraz jestem dużo ostrożniejsza po prostu.  



W wydaniu specjalnym Trampka zapoznałem Was z 
programem  konkursu sportowego ,,Pho3nix Active 
School” w którym uczestniczy  nasza Szkoła.  
Poniżej przedstawię fotorelację z  różnorodnych inicja-
tyw sportowych jakie już odbyły się w szkole w ramach 
finałowych tygodni Akcji. 
 
Grupa kibiców z klas IV 

 
Unihokej -  klasa IV 

 
 

TAG Rugby - klasy V 

Tak kibicowali chłopcy z klas V  

Gimnastyka—Karolina  

Ultimate frisbee—klasy VII 



Badminton  
 

 

Dyscypliny, które możesz uprawiać w szkole  

Pozostałości cywilizacji chińskiej i azteckiej pozwalają przy-
puszczać, że gry przypominające badmintona we współczesnej 
postaci istniały już wiele tysięcy lat temu na wszystkich konty-
nentach. W 1870 roku na terenie angielskiej posiadłości Bad-
minton House, od której nazwę wzięła dyscyplina sportu, 
odbył się pierwszy oficjalny pokaz gry z wykorzystaniem 
zasad bardzo zbliżonych do współczesnych. Po latach rozryw-
ka upowszechniła się zarówno wśród amatorów, jak i profesjo-
nalistów, powstał także zbiór obowiązujących zasad. Pierwsze 
mistrzostwa świata rozegrano w 1977 roku, z kolei jako pełno-
prawna dyscyplina sportu na olimpiadzie badminton pojawił się 
po raz pierwszy w 1992 roku.   

 Badminton – co jest potrzebne do gry?                                                                
W amatorskim wydaniu do gry nie potrzeba właściwie niczego 
poza dwiema rakietkami oraz lotką. Grę 
można rozgrywać właściwie wszędzie – na 
trawie, na świeżym powietrzu lub w za-
mkniętym, przestronnym pomieszczeniu.   
Lotka do badmintona to wyjątkowo lekki 
przedmiot wykonany z szesnastu natural-
nych lub syntetycznych piór ułożonych w 
kształcie koszyczka oraz korkowej główki. Z 
kolei rakietka do badmintona, trzymana 
przez zawodnika w ręce, pośredniczy w 
przekazaniu siły uderzenia na lotkę; dostęp-
na jest zazwyczaj w kilku wersjach wago-
wych.    

                                                                                                 
Badminton – jak zacząć trenować?                                                            
Rozpoczęcie swojej przygody z tą dyscypliną sportu wydaje się 
dość proste. Na początek należałoby zaopatrzyć się w niezbędny 
do gry sprzęt, wygodne buty i lekki strój sportowy. Następnym 
krokiem będzie znalezienie jednego lub kilku kompanów do 
gry. By zacząć trenować grę w badmintona, zwłaszcza na po-
czątku nie będziesz 
potrzebować profe-
sjonalnego boiska. 
Kluczowe będzie 
oswojenie się z uży-
waniem rakietki, 
ćwiczenie wyprowa-
dzania uderzeń z 
różną siłą, a także 
ćwiczenie celności 
uderzeń. Jeśli po 
jakimś czasie uznasz, 
że rekreacyjna gra to 
dla ciebie za mało, 
rozejrzyj się za lokalnym klubem.  Możesz zacząć trening w 
szkole lub zapisać się do klubu. Zapytaj o zajęcia nauczycieli 
wychowania fizycznego panią Monikę Biela lub pana Artura 
Kurkę, którzy są trenerami w Jarosławskim Klubie Badmintona  

Dwa podstawowe rodzaje uderzeń w 
grze w badmintona to forhend i bek-
hend. Pierwszy z nich to uderzenie 
wewnętrzną stroną rakietki, w prze-
ciwieństwie do bekhendu, podczas 
którego grzbiet ręki skierowany jest 
w stronę uderzenia. Smecz to inaczej 
ścięcie, czyli uderzenie typowo ofen-
sywne. Skrót to z kolei uderzenie, 
które ma na celu, by lotka spadła na 
pole przeciwnika tuż za siatką i 

Badminton – co daje regularne trenowanie? 

Rekreacyjna gra w badmintona kilka razy w mie-
siącu nie uczyni z ciebie mistrza lub mistrzyni fi-
zycznej formy, jednak regularne sesje treningowe 
z pewnością pozytywnie wpłyną na działanie two-
jego organizmu. Ta dyscyplina sportu to w końcu 
nie tylko praca nóg i ramion, ale wiele innych 
aspektów, które często bywają pomijane. Jak więc 
regularna gra w badmintona wpływa na pracę na-
szego organizmu? 

• poprawia kondycję i ogólną wytrzymałość or-
ganizmu 

• wzmacnia i kształtuje mięśnie nóg, brzucha, 
grzbietu, ramion i pleców 

• poprawia refleks i koncentrację 

• korzystnie wpływa na pracę układu krążenio-
wego 

zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę i cho-
roby serca 

Badminton czy babington? A może bibinkton? 

Do najpopularniejszych wariantów nazwy tego sportu 

należą: baditon, babington, badbington, bibington, 

bagminton, badmington, babinton, badbinton – jednak 

żadna z nich nie jest poprawna, choć większość jest dla 

nas łatwiejsza do wypowiedzenia od prawidłowej. Po-

prawna nazwa tego sportu to badminton. Pochodzi ona 

od angielskiej posiadłości Badminton House, gdzie po raz 

pierwszy został rozegrany pokazowy mecz  badmintona 



Andrzej Trubeha urodził się  w 22.11.1997 roku w 
ukraińskim Jaworowie gdzie mieszkał z dziadkami do 
szóstego roku życia. Po przeprowadzce z mamą do Pol-
ski od najmłodszych lat rozwijał piłkarskie rzemiosło. 
W wieku 14 lat otrzymał polskie obywatelstwo. Andrzej 
rozpoczynał karierę w JKS Jarosław. W 2012 roku prze-
niósł się do rzeszowskiej Stali, gdzie również występo-
wał w drużynach młodzieżowych.  

 
W sezonie 2015/2016 bronił 
już barw Górnika Zabrze. W 
rezerwach 14-krotnych mi-
strzów Polski zadebiutował 
na poziomie trzeciej ligi. Ro-
zegrał 35 meczów na czwar-
tym poziomie rozgrywko-
wym naszego kraju, zdoby-
wając dla Górnika II 10 bra-
mek. Solidna postawa An-
drzeja w rezerwach śląskiego 
klubu nie wystarczyła jednak 

do tego, żeby otrzymać szansę debiutu w pierwszym ze-
spole.  
 

W poszukiwaniu regularnej 
gry na wyższym poziomie 
przeniósł się do drugoligowej 
Stali Stalowa Wola.  
W latach 2017-2019 wystąpił 
w 43 oficjalnych meczach 
tego zespołu i zdobył sześć 
bramek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 W sezonie 
2019/2020 
bronił już barw 
trzecioligowe-
go KKS Ka-
lisz. W klubie 
z Wielkopolski 
rozegrał łącz-
nie 12 me-
czów, strzelił 
trzy gole. 

POZNAJ SPORTOWE KARIERY NASZYCH ABSOLWENTÓW  - ANDRZEJ TRUBEHA - 

Najlepszy sezon w dotychczasowej karierze 

Trubeha zanotował w trzecioligowej Legio-

novii. Podczas   kampanii 2020/21 napastnik 

należał do najlepszych strzelców grupy I i co 

ciekawe miał okazję dwukronie rywalizować 

z jagiellońskimi rezerwami. W jednym z me-

czów zdobył nawet bramkę. Legionovia fini-

szowała na trzeciej pozycji, a Trubeha z 19 

golami był trzecim najlepszym strzelcem 

rozgrywek. 

Dobra gra w Legionovii nie umknęła uwadze 

Jagiellonii, która postanowiła go mieć w swo-

ich szeregach. Andrzej podpisał z Żółto-

Czerwonymi dwuletni kontrakt z opcją prze-

dłużenia o kolejny rok. W ekstraklasie zade-

biutował w meczu Jagiellonia – Lechia Gdańsk 

w którym pojawiła się na boisku w 56 minucie. 

Po meczu powiedział: 

 

 

 

 

 
….Nie mam jeszcze zbyt dużego doświadczenia w 
rozgrywkach ekstraklasy, ale z meczu na mecz po-
winno to coraz lepiej wyglądać.  Staram się praco-
wać na całym boisku tego wymaga ode mnie tre-
ner, więc pomagam z tyłu i z przodu. Na pewno 
będę dawał z siebie wszystko, a jak to będzie osta-
tecznie wyglądało zweryfikuje boisko…… 



 

Dzień Matki podobno 
po raz pierwszy w Pol-
sce świętowano równo 
sto lat temu – 26 maja 
1914 r. w Krakowie. 
Choć w tym dniu święto 
obchodzone jest tylko w 
Polsce, to Dzień Matki 
jest świętem kosmopoli-
tycznym, bo i doświad-

czenie macierzyństwa nie zna granic przestrzennych, ani czaso-
wych (i gatunkowych też). Dzień Matki, to święto wyjątkowe, 
podczas którego doceniamy mamy za trud włożony w opiekę 
nad nami, wsparcie w trudnych chwilach, ich troskę, pomoc i 
bezwarunkową miłość. Każda mama w takim dniu powinna 
poczuć się naprawdę wyjątkowo  

 
Wszystkim Mamom w dniu ich Święta z serca pły-
nące życzenia: dużo zdrowia, szczęścia i uśmiechu, niech  Wam  
się spełnią każde Wasze  skryte marzenie!  

 
- REDAKCJA -
  

 
 

• Chłop był wyciskany przez pana. 
• Gospodyni doiła krowę i ryczała wniebogłosy. 
• Dzieci nie miały od dawna w ustach bochenka 

chleba. 
• Ludzie pierwotni mieli narządy z kamienia. 
• Papuga potrafi mówić nawet takie wyrazy, których 

człowiek nie powtórzy. 
• Mickiewicz spotykał wielu ludzi, od których zaw-

sze coś wynosił. 
• Soplica chwycił szablę i wypalił. 
• Jeż i jaskółka to zwierzęta, które pomagają rolni-

kowi w zjadaniu robaków. 
• Ojciec sprzedał szkapę, aby zaoszczędzić siania 

dla mamy. 
• Chopin już od dawna nie żyje, ale jego muzyka 

nadal prześladuje wielkich pianistów. 

Ruch białych  - mat w 3 posunięciu 

ZNASZ ODPOWIEDŹ ? 

1) Dwoje graczy grało w szachy. Każdy z nich grał trzy partie i wygrał trzy razy.                                   
Jak to możliwe?  

2) Krowa stała na granicy czesko-francuskiej. Do którego państwa należy?  

3) Człowiek mył okna w 20-piętrowym budynku. W pewnym momencie stracił równowagę i 
spadł, ale nie został ranny. Jak to możliwe?  


