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postaramy się za-

mieszczać artykuły 

z różnych dziedzin 

nauki . Pierwszy 

numer poświęcamy 

językowi ojczyste-

mu.       

                       Redakcja                             

 

  

 

Kwiecień to miesiąc, 

kiedy przyroda po 

letargu zimowym 

budzi się do życia. 

To także , mamy na-

dzieję, dobry czas , 

aby przekazać  Wam 

pierwszy numer ga-

zety szkolnej liceali-

stów XII LO w Rze-

szowie. Dotąd  takiej 

działalności nie pro-

wadziliśmy, ale też 

nie było potrzeby. 

Widzieliśmy się co-

dziennie przed lek-

cjami i rozmawiali-

śmy w realu. Ale 

pandemia , która 

wszystkim daje się 

we znaki , ograni-

czyła nasze kontak-

ty. Tęsknimy za Wa-

mi. Brakuje nam, tak 

samo jak Wam,  wol-

ności w każdym wy-

miarze. Doszliśmy 

do wniosku, że 

pierwszy numer ga-

zetki w kwietniu to 

niezły pomysł. O 

czym będziemy pi-

sać? Po prostu o nas. 

O naszych marze-

niach, problemach i 

o sposobach ich roz-

wiązywania. Obok 

bieżących informacji 

z życia szkoły w 

każdym numerze  

 

W dniach 

od 4 do 20 

maja wszy-

scy trzecio-

klasiści z 

całej Polski 

przystąpią 

e g z a m i -

nu maturalnego, któ-

ry zdany pomyśl-

nie, zapewne pomoże 

im zrealizować marze-

nia. Czy w związku z 

zaistniałą sytuacją na 

świecie matura , która 

odbywała się dotych-

czas ulegnie zmia-

nie ?  Otóż jak poda-

ją  media i CKE 

MEN wprowadzi-

ło niemałe  zmia-

ny w sposobie jej 

przeprowadzania.  
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GAZETKA SZKOLNA XII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RZESZOWIE 

 

Słowo wstępne  
MOTTO NA DIŚ:  

Jeśli Ci na czymś 
zależy, chroń to za 
wszelką cenę. Nie 
poddawaj się, walcz 
ze wszystkich sił. 
Broń tego obiema 
rękoma. 

JĘZYK GIER I GRACZY  



Jeśli nauczyciel Ci wszystko 
wyjaśni , nie będziesz musiał 

zadawać sobie pytań.  

Na tegorocznej maturze 
ograniczono liczbę zadań z 
matematyki, zrezygnowano 
z  e g z a m i n ó w  u s t -
nych i  będzie można wy-
brać więcej niż jeden przed-
miot na pisemnym egzami-
n i e  r o z s z e r z o -
nym.   Wyniki nasi kole-
dzy maturzyści  będą mogli 
zobaczyć dopiero 5 lipca 

2021 roku. Wszystkim tego-
r o c z n y m  m a t u r z y -
stom życzymy powodzenia!  
 Trudno powiedzieć , czy 

zmianami na maturze 2021 

uszczęśliwiono wszystkich 

maturzystów. Okaże się to 

dopiero , gdy zakończą sesję 

egzaminacyjną .  

                        Oprac. Amelka Peszko  

(zapisywanego też 

łącznie jako Matu-

ritätsprüfung), ale 

podstawą słowo-

twórczą pozostaje 

łaciński wyraz 

matūrūs, tzn. 

‘dojrzały’.  

Oprac. BdR. 

Otóż rzeczownik ma-

tura nie jest rdzennie 

polski, został zapoży-

czony w 2. połowie 

XIX wieku z języka 

niemieckiego (Matur). 

Dosłownie chodzi o 

skrót wyrażenia Ma-

turität-sprüfung 

Zamiast słów: 

ETYMOLOG WYJAŚNIA :  

dnia, czyli matury lub 
uczyć się do pewnego 
ustalonego dnia, po 
czym pozostałych kilka 
dni wyłącznie odpoczy-
wać , ewentualnie swo-
bodne powtarzać  mate-
riał, który się już prze-
cież umie. 

 

Rozsądek podpowiadał, 
aby jeszcze w trakcie trwa-
nia roku szkolnego zapla-
nować naukę i relaks. Ale 
rozsądnie myśli niewielu 
ludzi… Zatem dla tych, 
którzy chcieliby otrzymać 
kilka wskazówek mamy 
dwie: można zakuwać ma-
teriał do samego sądnego 

Psychologowie zalecają więc przede wszystkim umiar – zarówno 

w odpoczynku, jak i w nauce .  

 

Wszystkim tegorocznym matu-
rzystom życzymy powodzenia!  

  

MATURALNE LAST MINUTE  

STR. 2 Ten , kto kończy szkołę średnią, kto został dopuszczony do zdawania matury, to abi-

turient (od łacińskiego wyrazu abituriens, dopełniacz abiturientis -dosłownie ‘mający 

odejść’, od abitus – ‘odjazd, oddalenie się’). Maturzysta, który zdał egzamin dojrzało-

ści, mówi , że jest absolwentem liceum lub technikum (od łacińskiego słowa absolvens, 

dopełniacz absolventis ‘kończący szkołę’, od absolvere ‘rozwiązywać, uwalniać’). 



STR. 3 

      Słowa musiały towarzyszyć człowiekowi od początku istnie-

nia. Nie chodzi o nieartykułowane okrzyki , którymi 

odpędzał dzikie zwierzęta , ale o świadome i n t e n -

cjonalne dźwięki , które rodziły się , powsta- w a ł y w 

głębi jego jestestwa , kiedy chciał wyrażał własne emo-

cje czy pragnienia. Wyobraźmy sobie taką historię - oto ano-

nimowy prehistoryczny artysta, który namalował scenę polo-

wania w grocie Lascaux w Akwitanii , zakończył swe dzieło i wyszedł- szy na 

światło dzienne swojemu plemieniu głośnym okrzykiem obwieścił koniec pracy . Nie wiemy , 

jak brzmiał ten okrzyk, ale jeśli przyjmiemy , że chciał powiedzieć swoim pobratymcom o du-

mie , która rozpierała jego serce , to trafnym wydaje się przypuszczenie, że mogło to być jedno 

z pierwszych świadomych słów użytych przez homo sapiens. Ze względu na zrozumiały brak 

dowodów sięgających tak daleko wstecz wszelkie twierdzenia na temat pochodzenia mowy 

ludzkiej i tego , jak ona w początkach istnienia brzmiała pozostają, oczywiście, w sferze przy-

puszczeń. Zatem można popuścić wodze fantazji 

         Jeśli jednak jesteśmy sceptykami, to zawsze możemy w kwestii pochodzenia słów odwołać 

się do „Biblii” . Zgodnie  z wyobrażeniami zawartymi w Księdze Genesis słowo/język  istniało 

jeszcze przed stworzeniem człowieka i świata: „Na początku było słowo”. Stworzony prze Bo-

ga pierwszy człowiek Adam  w Edenie nadawał nazwy zwierzętom , podczas gdy sam Stwórca 

nazwał dzień, , noc, niebo, ziemię , morze, etc.  

        Człowiek bywa nazywany zazwyczaj homo sapiens, ale może lepiej nazwać go homo loqu-

ens, tzn. ‘człowiek mówiący’. Strach pomyśleć , co będzie , gdy zabraknie nam słów... 

 

 

BdR 

„Słowo jest prawdą, emocją, honorem oraz 
obietnicą. Słowa pomagają pokonać strach, 
ocierają łzy, tłumaczą niezrozumiałe zawiło-
ści, są nadzieją, tolerują, akceptują.” – napi-

sała autorka bloga „ Kreatywna Akademia”.  



NASI RODZICE O SZKOLE, O NAS  

I O NASZYCH PROFESORACH …  

Dr Anna Ciechanowska: Dlaczego Pani razem z 

córką wybrała nasze lyceum? 

Rodzic ucznia XII LO : “Szkoła spodobała mi się 

bardzo ze względu na indywidualizm i 

profesjonalne podejście do drugiego człowieka; 

moja córka jest bardzo zadowolona i ja jako 

rodzić też. Szkoła jest ładna w środku i 

zadbana”. 

A.C.: Za co najbardziej ceni Pani naszą szkołę? 

R. : “Liceum XII cenię za wszystko; nie ma chyba 

rzeczy, jakiej tutaj brakuje; klasa mojej córki jest 

zgrana, przyjazna; kadra nauczycielka - również 

pełen profesjonalizm, bardzo mi się 

podoba, w jaki sposób prowadzone są 

zajęcia z przedmiotów maturalnych, jak 

i pozostałych. Pani z języka polskiego - 

kobieta anioł, pomaga, uczy , wyjaśnia. 

Córka notuje, słucha I wypowiada się, 

cały czas jest aktywna.  . Pani z języka 

angielskiego - pełen profesjonalizm; Mo-

ja córka  z osoby, która słabo znała angi-

elski - stała się osobą, która uwielbia ten 

język i bardzo dużo rozumie . Pani z matematyki 

- kobieta, która ma podejście złote, nawet dia-

mentowe to człowieka. Nauczyła moją córkę ma-

tematyki, której nie rozumiała;  zajęcia są dla niej 

przyjemnością i z uśmiechem je kończy. Pan od 

historii i wiedzy o społeczeństwie - profesjonal-

ny człowiek, który umie wytłumaczyć każdy 

szczegół który na maturze mógłby być ważny 

Moja córka bardzo chwali  całą kadrę, jest 

zachwycona; nigdy nie zmieniłabym tej szkoły”. 

A.C: Czym według Pani nasza szkoła wyróżnia 

się na tle innych szkół w Rzeszowie? 

R.: “Miałam okazję posłuchać u mojej córki 

lekcję - córka słucha, notuje, bardzo dużo 

wyciąga z lekcji, Pani naprawdę sprawnie 

posługuje się aplikacjami na zdalnym nauczaniu, 

przez co lekcje wydają się bardzo spokojne, sym-

patyczne I interesujące.Podejście nauczyciela do 

każdego ucznia na lekcjach zdalnych jest 

profesjonalne! “ 

                                                                                                                             

 A.C.: Jak ocenia Pani zdalne nauczanie w naszej 

szkole? Jakie są mocne i słabe strony tego sposobu 

nauczania w naszej szkole? 

R.: “Liceum XII jest nową szkołą średnią  z 

profesjonalną kadrą nauczycielską. Nie spotkałam 

się nigdy w żadnej szkole z takim podejściem do 

człowieka - pełen profesjonalizm! Pomoc uczniowi 

w jego problemach, jak i w nauce jest bezcenna i 

naprawdę ważna. Pani pedagog jest bardzo sym-

patyczna; dla osób, które potrzebują pomocy, 

wyjaśnienia lub rozmowy, zawsze znajdzie czas. 

Wychowawcy - cudowni! Ludzie o 

złotych sercach! Nauczyciele - anioły, 

stają wysokości  zadania, żeby 

przygotować ucznia perfekcyjnie do 

matury,  do testów czy kartkówek! 

Uczniowie wspierają się pomagają  

sobie.” 

A.C.: Jakich argumentów użyłaby 

Pani, żeby zachęcić innych rodziców do wyboru 

naszej szkoły? 

R.: “Szkoła jest istnym ,,magicznym” budynkiem z 

cudownymi ludźmi, naprawdę z całego serca 

polecam!  ” 

A. Ciechanowska: Jak postrzega Pani integrację w 

naszej szkole? 

R.: „Bardzo wysoka integracja uczniów z 

nauczycielem i z rowieśnikami; moja córka ma kon-

takt praktycznie z każdym w klasie i poza nią. Jest 

bardzo zadowolona ze swojej klasy i nauczycieli. 

Jestem bardzo zadowolona, że zawsze, gdy ma 

problem, może się do kogoś zgłosić I poprosić o 

wsparcie.” 

 

 

 Fragm. anonimowej ankiety ewaluacyjnej opracowanej przeprowa-

dzonej wśród rodziców XII LO w Rzeszowie 
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Zainteresowania:  
- historia, głównie II 
wojna światowa,  
- gry komputerowe,  
- muzyka rockowa,  
- piłka nożna.  
Hobby:  
- gra  na gitarze,  
- informatyka.  
 Marzenia : dobra kon-
dycja i pełna sprawność 
fizyczna, przyjaciel pies, 
praca w dubbingu  

Moje atuty: łatwość 
uczenia się  języków  
obcych.   
Uczę się gry na gitarze 
klasycznej oraz ukule-
le.   

To zespół jednostek językowych 
używanych przez wyodrębnioną 
grupę ludzi w określonym kontek-
ście komunikatywnym, np. wśród 
ludzi dzielących pewną sferę zain-
teresowań. Środki w nim zawarte 
są podporządkowane ekspresyw-
ności i stanowią wynik sponta-
nicznej twórczości mownej. 

 

Co to jest slang?  Czy slangowe skróty języ-
kowe ( czytaj myślowe)  są 
potrzebne ? 

Pytanie w XXI wieku wyda-
je się retoryczne. Są nie-
zbędne , bo: pozwalają za-
oszczędzić czas przeznacza-
ny na formułowanie komu-
nikatów, ułatwiają komuni-
kację i często bardzo ją 
ubarwiają.  

Czy trudno je przyswoić? 

Ich nauka przychodzi z ła-
twością, bo wykorzystywa-
ne są wszędzie - w mailach, 
smsach, mediach społecz-
nościowych czy na chatach. 

 „(…) to najbardziej żywy, autentyczny 

język angielski na świecie. Co prawda, 

nie przyda Ci się podczas rozmowy o 

pracę lub w trakcie prowadzenia negocja-

cji z partnerem biznesowym z innego kra-

ju, ale za to zrozumiesz, o czym rozma-

wiają bohaterowie Twojego ulubionego 

filmu lub serialu i dogadasz się z angloję-

zycznym znajomym.” 

W Ameryce pamiętaj : 

Dunno od don’t know – nie wiem 

Dude,man - przyjaciel 

Homie – bliski przyjaciel 

Woke - być świadomym czegoś 

Legit – wiarygodny, prawdziwy 

Hyped – pobudzony, nakręcony 

Tight – mocny, ostry 

To chill – zreklasować się 

W Wlk. Brytanii na pewno przyda 

się : 

Made i lad - kolega  

Ace – coś wspaniałego  

Buzzing – szczęśliwy lub radosny  

Faffing – marnowanie czasu na nic        

nierobieniu  

Knackered – jest bardzo zmęczony 

wyczerpany 

Kip – zrobić sobie drzemkę  

Dodgy - nielegalny  

Chuffed – bycie dumnym, zadowolo-

Oprac. Miłosz Przybyłowicz , kl. 2el  Źródła inf. m.in. https://preply.com/pl/, https://preply.com/pl/ 
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Analizując dzieło kultury, 
wartością nadrzędną dla 
mnie jest przyjemność  
interakcji z dziełem (np. 
oglądanie czy czytanie), 
niż poznawanie ukrytych 
intencji autora czy też ana-
lizowanie i odczytywanie  
symboliki w utworze. 

Doceniam zarówno 
brzmienie klasycznej gita-
ry i pianina, jak i znie-
kształcone dźwięki synte-
zatora, jednak o wiele czę-
ściej  słucham muzyki 
współczesnej, bogatej w 
elektroniczne dźwięki.  

Interesuję się muzyką, 
filmem, literaturą i tea-
trem Uwielbiam  gry i se-
riale.  

Nie mam ulubionego typu 
literatury, lecz najczęściej 
wciągają mnie książki z 
gatunku fantasy i science 
fiction. 

Uwielbiam oglądać pro-
dukcje z różnych epok  
rozwoju kinematografii. 
Rzadko jakiś film mnie 
zaskakuje.  

Wg mnie seriale, w któ-

rych wydarzenie uporząd-

kowane chronologicznie, 

są lepsze niż te, w których 

kolejne odcinki nie są ze 

sobą powiązane. Logiczna 

fabuła pozwala obserwo-

wać zmiany w sposobie 

myślenia i zachowaniu 

bohaterów.   

  „Wg mnie seriale, w których wydarzenia uporządkowa-

no chronologicznie, są lepsze niż te, w których kolejne 

odcinki nie są ze sobą powiązane. Logiczna fabuła po-

zwala obserwować zmiany w sposobie myślenia i zacho-

waniu bohaterów.” 

      Mimo że czasem słysząc dwóch 
graczy porozumiewających się ze 
sobą można złapać się za głowę, 
łatwo można dostrzec, iż język 
graczy nie jest wcale bezsensow-
ny i po prostu jest kolejnym spo-
sobem porozumiewania się danej 
grupy ludzi.  

Nowe zwroty w języku graczy 
powstają według podobnych za-
sad. 

1.Wykorzystuje się  język  angiel-
ski z dwóch powodów. Po pierw-
sze, język angielski jest znany pra-
wie wszystkim graczom, więc kie-
dy chcemy coś przekazać niezna-
jomemu, większa jest szansa, że 
nas zrozumie. Istotne jest też to, 
że język angielski jest szybszy w 
przekazywaniu informacji niż na 
przykład nasz narodowy. Często 
gracze nie mogą zmarnować ani 
jednej sekundy, więc każdy spo-
sób, by szybciej porozumieć się z 
drużyną jest na wagę złota. 

2. Tworzy się skrótowce i skróty. 
Jak już wspomniałem, gracze po-
rozumiewając się ze sobą pragną 
oszczędzić czas, który spędzą pi-
sząc wiadomości.  Dlatego natu-
ralnym zjawiskiem podczas me-
czu jest wykorzystywanie skróco-
nych nazw, a czasem nawet poje-
dynczych liter, aby wyrazić istot-
ne informacje. Znając te informa-

mówią do siebie gracze.  Oto 
lista kilu najczęściej używa-
nych : 

   Gg - skrót od ,,good game”, co z angiel-
skiego oznacza ,,dobra gra”. Zwrot wyko-
rzystywany po meczu by podziękować za 
rozgrywkę. 

   Glhf – skrót od ,,good luck have 
fun” ,czyli ,,powodzenia i miłej zabawy”. 
Najczęściej widziany przed meczem. 

   Fps – skrót ten ma aż 2 znaczenia. W 
odniesieniu do komputera oznacza 
on ,,frames per second” tłumacząc na pol-
ski ,,klatki na sekundę”. Odnosi się to do 
liczby obrazów wyświetlanych przez 
ekran na jedną sekundę. Drugie znaczenie 
to ,,first person shooter” czyli ,,strzelanka 
pierwszoosobowa” .odnosi się to do typu 
gry. 

   Exp – skrót oznacza ,,experience points” 
czyli ,,punkty doświadczenia”. Punkty te 
gracz zdobywa aby zwiększyć swój po-
ziom i odblokować nowe umiejętności w 
grze. 

    Boss – z angielskiego ,,szef”. Mimo tłu-
maczenia w języku graczy boss oznacza 
wymagającego przeciwnika z wysoką pulą 
życia. 

    Noob - wyewoluowana forma „newbie” 
oznacza nowicjusza, lecz prawdziwe zna-
czenie odnosi się do osoby z brakiem 
umiejętności, nieumiejącej lub niechcącej 
dobrze grać. 

       Oprac. Jakub Zięba, 
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      W XXI WIEKU JEDYNYM , CO NAS OGRANICZA, 
TO MY SAMI… 

 

 

      
 

     W społeczeństwie ciągle poku-

tuje przekonanie, że osoby niepeł-
nosprawne siedzą samotnie w do-
mu. Oczywiście , zdarzają się i  ta-
kie przypadki.  Jednak wiele osób 
niepełnosprawnych  jest aktyw-
nych. Niektórych może zadziwić 
fakt, że osoby z różnymi dysfunk-
cjami uprawiają sport. Ja do nich 
należę. 
  

    Uprawiam koszykówkę na wóz-

kach. To sport bardzo kontaktowy i 
widowiskowy. Rywalizacja na boi-
sku nie różni się prawie niczym 
od ,,tradycyjnej” gry . Nasza druży-
na wyróżnia się tym, że zawodnicy 
po boisku poruszają się na specjal-
nych wózkach, które ułatwiają im 

   „Uprawianie tej dyscypliny 
sportu dla mnie to przyjemność, 
satysfakcja i szkoła charakteru w 
dążeniu do wyznaczonego celu. 
Pozwoliła mi poznać smak zwy-
cięstwa i nauczyć się godzić z 
porażkami. Koszykówka to sport 
zespołowy, który kształtuje w  
każdym zawodniku wytrzyma-
łość, odpowiedzialność i umiejęt-
ność współpracy.” 

       

 

    W Rzeszowie osoby 

poruszające się niepeł-
nosprawne mają swoją 
drużynę koszykówki na 
wózkach. Gram w tej 
drużynie   Nazywa się 
START Rzeszów.  
 
Trenerem jej jest już 
od 37 lat Jan Cyrul. 
B r a ł  u d z i a ł 
w paraolimpiadzie w 
Londynie w 2012 roku 
oraz był kapitanem dru-
żyny dorosłych START-
u Rzeszów, kiedy zdoby
w a ł a  M i s t r z o -
stwa Polski.  
 
Kiedy mój trener   
był jej liderem, drużyna 
wywalczyła 10 ra-
zy znalazła się na 
pierwszym miejscu na  
podium.  
Aktualnie treningi są 
zawieszone z powodu 
sytuacji panującej na 
świecie. Przed pande-

mią   odbywały  się dwa 
razy w tygodniu przez 2 
g o d z i n y  w  h a l i 
na Podpromiu.   
 
 

Oprac. Weronika Maziarz , kl.2el 

Moje motto : 

„Najważniejszym i 
największym 
triumfem człowie-
ka jest zwycięstwo 
nad samym sobą.”   

                             Platon 



CZY STAROŻYTNI  TURYŚCI BYLI WANDALAMI?  

Żródło :https://joemonster.org/art/41517 

   O podróżach marzą dzisiaj 
chyba wszyscy, bo od wielu 
miesięcy tylko nieliczni pozwa-
lają sobie na dłuższe lub krótsze 
wyprawy o charakterze tury-
stycznym. Przeszkadza nam 
pandemia. Z jednej strony 
strach przed maleńkim, ale jak-
że groźnym koronawirusem, z 
drugiej ograniczenia wprowa-
dzone przez służby sanitarne i 
obowiązki szkolne  sprawiły, że 
nie mogąc swobodnie podróżo-
wać do miejsc, które mnie inte-
resują od daw-
na ( Rzym i Grecja ),  zaczę-
łam zastanawiać się: czy staro-
żytni w ogóle  byli turystami i 
powodowani ciekawością od-
wiedzali te same miejsca, które, 
my, żyjący w XXI wie-
ku, podziwiamy.   
   Okazuje się , że starożytni nie 
tylko podróżowali służbowo , 

ale też dla przyjemności. Pozo-
stawili ślady bytności w Dolinie 
Królów, gdzie zbudowano gro-
bowiec Ramzesa VI.  W podłuż-
nym, ponad stumetrowym gro-
bowcu wykuto, podejrzewam 
bez wiedzy rodziny zmarłego i 
kapłanów strzegących spokoju 
zmarłego,  głęboko w skałach 
ponad tysiąc napisów ! Podob-
no największa ilość zapisanych 
hieroglifów pochodzi z okresu 
grecko-rzymskiego, czyli z cza-
sów podbojów Egiptu przez 
Aleksandra Macedońskiego. 
Różny charakter mają te napisy: 
od zachwytów dla miejsca  po 
autoprezentację ,a nawet obraź-
liwe komentarze o przeciwni-
kach.  Pierwsi turyści europej-
scy napisali, że od arabskich  
przewodników dostawali ostre 
przedmioty, które wykorzystali 
do sporządzenia tych napisów.  

Źródło: https://turystyka.rp.pl/zanim-wyjedziesz/19743-archeolodzy-badaja-wpisy-starozytnych-turystow.  

Oprac. Karolina Bieniasz,2els 

https://turystyka.rp.pl/zanim-wyjedziesz/19743-archeolodzy-badaja-wpisy-starozytnych-turystow
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JAK DOBRAĆ ODPOWIEDNIE KOMPONENTY 
DO KOMPUTERA?    
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      Komputer to sprzęt niezbędny w dzisiejszym świecie . Jakie do-
kładnie podzespoły wchodzą w jego skład? Jakimi podstawowymi 
zasadami powinniśmy się kierować podczas samodzielnego składa-
nia kompa? Jest siedem komponentów: processor, płyta główna, ko-
ści ram, karta graficzna, dyski, zasilacz oraz obudowa. W tym artyku-
le krótko opowiem  na dwóch pierwszych, czyli płycie głównej oraz 

Czym warto się kierować przy wyborze procesora? 
 
W świecie informatyki liczą się 
dwie firmy:  AMD seria 
„RYZEN” oraz od intel - se-
ria „INTEL-CORE” . 
 
Gdy kupujemy procesor, zwra-
camy uwagę na : 1. taktowa-

nie jednostka liczona w GHz 
(Gigahercach), pomagająca 
nam określić szybkość proceso-
ra (w dzisiejszych cza-
sach średnio to od 2.9 GHz do 3,5 GHz). Im więk-
sza przepustowość, czyli nasze taktowanie, tym procesor może z więk-
szą mocą (a co za tym idzie szybciej) wysyłać nasze dane 2. liczba rdze-

ni i wątków.  Im większa liczba rdzeni, tym nasze dane mogą szybciej 
się przesłać wątki, Wątki to jednostka, która to wspomaga ten proces.   
 
Płyta główna   
Płytę główną dobieramy do procesora.  Na co zwracać uwagę podczas 
wyboru płyty?  Jakiemu procesorowi jest dedykowana (amd lub intel), 
jaki posiada, „socket”, czyli gniazdo na procesor. Musi być ono odpo-
wiednie z naszym procesorem, tzn,  posiadać ten sam numer i mo-
del. Warto patrzeć na ilość „banków” pamięci ram, czyli ilość kieszeni 
na kość ram itp. Warto zwracać też uwagę ,czy nasza płyta jest przy-
szłościowa, jednak to zależy od procesora. W przypadku ryzen nie ma z 
tym problemu mamy jeden socket przez kilka generacji . Inaczej wy-
gląda sprawa intela , do każdej generacji mamy inne sockety, a  co za 
tym idzie, kiedy będziemy chcieli ulepszyć nasz sprzęt w przyszłości, 
będziemy musieli się liczyć z kosztami.  
 Do procesora intel core i5-9400 będzie odpowiednia płyta 
„GigabyteH310 M H” . Do ryzena do procesora amd ryzen 5 będzie 
odpowiednia płyta-„MSI B450”.  
 

amerykański rap trap 

to mój ulubiony ro-

dzaj muzyki   

bardzo lubię gry oraz 

interesuje się częścia-

mi do komputera   

całkowicie w całości  

lubię naszą szkołę  

dobrą moją cechą jest 

to, że lubię ludzi i 

lubię pomagać in-

nym  

ewentualnie  czasami  

jeżdżę na rowerze .  

Oprac. Kacper Tekiela ,2el 

O sercu, komputerze i dysku twardym... 



Moda ma wiele twarzy...  

Oprac. Emilia Bosek kl. 2els XII LO  
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„Ubieraj 
się mod-
nie, kobie-
co, efek-
townie, 
ale w tym 
wszystkim 
nie zatrać 
siebie.”  

B- bardzo lubię jeździć na 
rowerze, chodzić na zaku-
py, oglądać serial   ,, M jak 
miłość’’ i czytać roman-
tyczne książki.   
C- chciałabym, aby na 
świecie panował po-
kój, wszyscy szanowali 
swoje poglądy oraz żeby 
bliskie mi osoby były 
szczęśliwe i zdrowe.   
D- dobrze znam się na mo-
dzie i urodzie.   
E- entuzjastycznie podcho-
dzę do życia.  

M- marzę, aby swoją wie-
dzą dzielić się z innymi 
oraz mieć szczęśliwą, ko-
chającą się rodzinę.   
 



„Zacznij od podstawowej i prostej rutyny, aby zoba-

czyć, jak zareaguje Twoja skóra.” 

 

Wspaniała cera to nie tylko kwestia DNA - Two-
je  codzienne nawyki mają ogromny wpływ na to, 
co  widzisz w lustrze. Dobierając produk-
ty możesz  kierować się różnymi recenzjami albo ko-
rzystać  z opinii lekarzy. Należy brać pod uwagę 
to, że  zdania są różne i ostatecznie pielęgnacja cery 
jest  kwestią indywidualną.  

Pablo Picasso, Kobieta przed lustrem,1932 

 

Tworzenie codziennej rutyny           
pielęgnacyjnej  

Bez względu na rodzaj 
skóry, codzienna pielę-
gnacja może po-
móc   
w utrzymaniu jej 
w dobrej kondy-
cji oraz w roz-
wiązaniu proble-
mów związa-
nych z trądzi-
kiem, bliznami 
i przebarwieniami. Co-
dzienna pielęgnacja skła-

Oczyszczanie: Wybierz środek oczyszczający, który nie pozosta-

wia skóry napiętej po umyciu. Oczyszczaj twarz nie częściej 

niż dwa razy dziennie lub tylko raz, jeśli masz suchą skórę i 

nie stosujesz makijażu. Serum: Serum z witaminą C, czynni-

kami wzrostu lub peptydami będzie lepsze rano, pod 

krem  z filtrem. Na noc najlepiej sprawdza się retinol 

lub retinoidy na receptę.  Nawilżanie: Nawet skóra tłusta 

potrzebuje kremu nawilżającego, ale używaj takiego, który 

jest lekki, żelowy lub nie zapycha porów. Skóra sucha może 

korzystać z bardziej kremowych preparatów nawilżających. 

Większość marek oznaczy swoje produkty jako żel lub krem na 

Ochrona przeciwsłoneczna: 

Nakładaj krem   z filtrem przeciwsło-

necznym o wartości co najmniej 30 SPF 

na 15 minut przed wyjściem na ze-

wnątrz, ponieważ potrzeba trochę cza-

su, aby krem się uaktywnił. Ciemniejsze 

odcienie skóry potrzebują więcej ochro-

ny przeciwsłonecznej. ponieważ przebar-

RADY DLA WSZYSTKICH, 

KTÓRYM SKÓRA MIŁA: 

1. Pij dużo wody.  

2. Zmieniaj poszewki na 
poduszki co najmniej raz w 
tygodniu. 

3. Uważaj na to, żeby włosy 

nie dotykały twarzy.  

4. Codziennie używaj kremu 
z filtrem przeciwsłonecz-
nym i nakładaj go 15 minut 
przed wyjściem na zewnątrz. 

 

Wybieraj produkty, które odpowiadają rodzajowi Twojej skóry i jej wrażliwości, i pamiętaj o 
 czytaniu etykiet. Niektóre produkty, takie jak retinol lub retinoidy na receptę, powinny być  
stosowane wyłącznie na noc.  

                    Oprac. Katarzyna Wilk , kl. 2el  Źródło inf. https://youtube.com/c/Hyram 
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Moja przygoda z harcer-
stwem rozpoczęła się w 6. 
klasie szkoły podstawowej.  
Koleżanka namówiła mnie 
do zapisania się na zbiórkę 
nabojową. Wstąpiłam do 
51. Drużyny  Harcerzy i 
Harcerek Żuławi.  Po okre-

sie próby 22 stycznia 

2019 dostałam Krzyż Har-

cerski - jedną z najważ-

niejszych odznak w har-

cerstwie. W tym roku prze-

szłam do 77. Drużyny Har-

cerskiej Andromeda, w 

której jestem wędrowni-

kiem. W Szkole Podstawo-

wej nr 30 od września 2020 
r. wraz 
z druhną Wiotettą Opar, 

druhną Bożeną Mikułą 

utworzyłyśmy Groma-

dę Zuchową „Brykające 

Tygryski”. Harcerze włą-

czają się w szereg róż-

nych działań w pandemii 

np. pomagają przy zbiórce 

żywności,  środków czy-

stości, pomocy seniorom 

w Medyku. Tworzymy wła-

sne tradycje np. Dzień 

Myśli Braterskiej, Świateł-

ko Pokoju; obchodzimy 

 uroczystości patriotyczne z 

okazji Święta Konstytucji 3 
maja, Święta Odzyskania 
Niepodległości 11 listopa-

da i inne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Za rok powstania harcerstwa 
przyjmuje się 1910, a właściwie 
okres między 16 września 1910 
(powstanie pierwszego zastępu) a 
22 maja 1911 (powstanie pierw-
szych drużyn), zaś za symbolicz-
nych założycieli harcerstwa uwa-
ża się Andrzeja Małkowskiego i 
jego żonę Olgę Drahonowską-
Małkowską. Istotę różnicy pomię-
dzy ówczesnym „klasycznym” 
skautingiem założonym przez 
gen. Roberta Baden-Powella a po-
wstającym wówczas harcer-
stwem, Andrzej Małkowski ujął 
w słowach: harcerstwo to skau-
ting plus niepodległość, aby pod-
kreślić różnicę w ówczesnych 
priorytetach polskiego harcer-
stwa i światowego skautingu.  
Obecnie zwykle nazwy harcer-
stwo używa się jako określenia 
polskiej wersji skautingu, często 
też (np. w filmach, literaturze) 
skautów z innych krajów nazywa 
się harcerzami, niemniej jednak 
istnieją duże różnice w skautingu 
w poszczególnych krajach i nie-
kiedy uzasadnione jest rozróżnie-
nie między harcerstwem i skau-
tingiem.[1] Harcerstwo 
ma więc ponad 100 letnią tradycję 
w Polsce.   

  Każdy i w dowolnym wieku 
może wstąpić do harcerstwa. 
Właśnie po to powstały w ra-
mach harcerstwa różne piony 
metodyczne, aby dać szansę 
rozwoju dzieciom i młodzieży 
w każdym wieku. Pierwszą 
przygodę z harcerstwem mogą 
przeżyć już przedszkolaki – 
Związek Harcerstwa Rzeczypo-
spolitej (ZHR) i Związek Har-
cerstwa Polskiego poza grani-
cami Kraju wyodrębniają w 
swoich szeregach grupę skrza-
tów, do której mogą należeć 
dzieci w wieku 5-6 lat. Jednak 
najwięcej dzieci wstępuje do 
harcerstwa w pierwszej klasie 
szkoły podstawowej – stają się 
wtedy zuchami (pion meto-
dyczny zarówno w ZHR, jak i 
w ZHP). Zuchem pozostaje się 
do 10. roku życia, kiedy to z 
gromady zuchowej dziecko 
przechodzi do drużyny harcer-
skiej i zostaje harcerzem. Wte-
dy zmienia się najwięcej – inna 
jest specyfika zbiórek, inaczej 
wyglądają obozy. Harcerz star-
szy to harcerz w wieku 13-16 
lat – wtedy młodzi uczą się być 
liderami, organizować pracę 
swojego zastępu, pomagać dru-
żynowemu. Ukończywszy 16 
lat, harcerz staje się wędrowni-
kiem – działa w drużynie wę-
drowniczej, której członkowie 
mają 16-25 lat. To dobry mo-
ment na przygotowanie się do 
roli instruktora, którym można 
zostać już w wieku 18 lat. In-
struktor harcerski zyskuje 
uprawnienia państwowe rów-
ne uprawnieniom wychowaw-
cy kolonijnego.  

Oprac, Gabriela Kmiotek , 2el  



 

 

„OD SŁOWA do SŁOWA”GAZETKA SZKOLNA XII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W RZESZOWIE to pismo dla li-
cealistów i o licealistach. Powstało z inicjatywy Samorządu 
Szkolnego LO XII w Rzeszowie . To przestrzeń dla wszystkich, 
którzy chcą coś ciekawego napisać, opowiedzieć o sobie i zapre-
zentować swoje pasje. Mamy nadzieję , że pojawią się na ła-
mach OSoS-u Wasze teksty dowody dla niedowiarków, że mło-
dzi ludzie, kiedy tylko chcą potrafią robić ciekawe projekty. 
Wszystkich chętnych zapraszamy do współredagowania .  

NASZA DEWIZA :   

NIE MA LUDZI IDEALNYCH , ALE DĄŻYMY DO 

 

NIE ŁAM SIĘ !  
TRZYMAJ FASON !  

Redakcja „OD SŁOWA do SŁOWA” 

Gazetka LO XII w Rzeszowie  

Adres : ZSO nr 4 w Rzeszowie  

ul. Rejtana 30  

E-mail:  

 

Źródło : ZNALEZIONE W SIECI  


