(zajêcia pozalekcyjne, ko³a zainteresowañ),
 czy ma dobrze wyposa¿on¹ pracowniê komputerow¹ i bibliotekê,
 jakie panuj¹ w niej warunki do nauki jêzyków
obcych,
 czy posiada system stypendialny (jakie s¹ warunki uzyskania stypendium),
 które miejsce zajmuje w
rankingu szkó³ ponadgimnazjalnych.
 jaki procent uczniów zdaje w niej maturê i dostaje
siê na studia,
 ilu posiada olimpijczyków.
Aplikuj¹c, z³ó¿ najlepiej
dokumenty do trzech szkó³,
dziêki czemu zwiêkszysz
szanse dostania siê do jednej
z nich.
Optymalnym rozwi¹zaniem jest wybór szko³y o
poziomie trochê wy¿szym,
równym i nieco ni¿szym ni¿
Twój. Je¿eli nie uda Ci siê
dostaæ do ¿adnej z wybranych przez Ciebie szkó³, nie
za³amuj siê. Na spokojnie
przejrzyj listê wolnych
miejsc, która bêdzie dostêpna w Internecie, wybierz dan¹ klasê (szko³ê), w której
bêd¹ jeszcze wolne miejsca i
zanieœ do niej podanie o
przyjêcie (w wersji papierowej, wype³nione tradycyjnie) wraz z kompletem dokumentów. W ustalonym
terminie otrzymasz informacjê zwrotn¹.
and
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Rozwa¿aj¹c wybór szko³y
skoncentruj siê na tym, co
ewentualnie chcia³byœ robiæ
w ¿yciu, na Twoich pasjach,
zainteresowaniach, mo¿liwoœciach. Planowanie dalszej nauki powinno siê bowiem odbywaæ pod k¹tem
tego, jakie masz zdolnoœci,
na jak¹ dziedzinê chcia³byœ
postawiæ, by móc w niej siê
dalej kszta³ciæ i doskonaliæ.
Zastanów siê, czy masz
ju¿ sprecyzowane plany na
przysz³oœæ. Jeœli chcesz wykonywaæ konkretny zawód,
dowiedz siê, czy mo¿na siê
go nauczyæ w technikum lub
szkole bran¿owej.
Po drugie, bardzo istotna
jest renoma szko³y, która
jest tak naprawdê jej wizytówk¹. Decyduj¹c siê bowiem na placówkê, która
ma bardzo dobr¹ opiniê,
mo¿esz mieæ pewnoœæ, ¿e
najlepiej przygotuje Ciê do
egzaminu maturalnego,
przez co u³atwi Ci start na
studia.
Gdzie szukaæ informacji o
szko³ach? Na stronach internetowych, ulotkach, folderach i broszurach informacyjnych szkó³, do których
chce siê aplikowaæ. Warto
dok³adnie je przestudiowaæ,
zwracaj¹c uwagê na wiele
aspektów m. in. na to:
 jak wygl¹da rekrutacja
(jakie musisz spe³niæ warunki, by zostaæ przyjêty),
 jakie mo¿liwoœci rozwoju
oferuje swoim uczniom

ósmoklasisty
To wyzwanie, które czeka ka¿dego ucznia. Do egzaminu ósmoklasisty trzeba
przyst¹piæ, aby ukoñczyæ szko³ê. Nie jest
okreœlony minimalny wynik, jaki uczeñ
powinien uzyskaæ, dlatego nie mo¿na go
nie zdaæ. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty bêdzie przeprowadzany od 25 do 27
maja (patrz ramka).
W przypadku uczniów, którym przys³uguje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, czas pracy
z poszczególnymi arkuszami mo¿e zostaæ
przed³u¿ony:
 o 60 minut - w przypadku jêzyka polskiego
 o 50 minut - w przypadku
Dzieñ
matematyki oraz
 o 45 minut - w przypadku
25 maja
jêzyka obcego nowo¿ytnewtorek
go
26 maja
W 2021 r. do egzaminu ósœroda
moklasisty zosta³o zg³oszo27 maja
nych ponad 360 400 uczniów
czwartek
z prawie 12 700 szkó³, którzy

rozwi¹¿¹ zadania w ponad 1 081 000 arkuszy.
Na tegoroczny
egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we
wspó³pracy z
okrêgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowa³a 115
ró¿nego rodzaju
arkuszy, w tym:
 59 arkuszy z jêzyka polskiego
Przedmiot

Czas
Godzina
rozpoczêcia trwania

jêzyk
polski

9.00

120 min

matematyka

9.00

100 min

jêzyk obcy
nowo¿ytny

9.00

90 min

iz 548

Jak wybraæ szko³ê œredni¹? To jedno z najtrudniejszych pytañ, na które musi odpowiedzieæ ka¿dy z tegorocznych absolwentów szkó³ podstawowych. Ta
decyzja powinna byæ jednak dobrze przemyœlana.

MARATON
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WYBIERAJ
M¥DRZE

i matematyki w jêzyku polskim i litewskim
oraz
 56 arkuszy i 24 p³yty z jêzyków obcych
nowo¿ytnych.
Najwiêksza grupa ósmoklasistów (96,66
proc.) zadeklarowa³a przyst¹pienie do egzaminu z jêzyka angielskiego. Drugim najczêœciej wybieranym jêzykiem jest
niemiecki. Do egzaminu z tego jêzyka przyst¹pi 2,92 proc. uczniów VIII klas szko³y podstawowej. Do egzaminu z pozosta³ych jêzyków obcych (tj.:
francuskiego, hiszpañskiego,
rosyjskiego i w³oskiego) przyst¹pi ³¹cznie 0,42 proc.
ósmoklasistów.
Prace ósmoklasistów zostan¹ sprawdzone przez egzaminatorów, a
wyniki przys³ane do szkó³
przez okrêgow¹ komisjê egzaminacyjn¹.
Ogólnopolskie wyniki
egzaminu
ósmoklasisty
bêd¹ og³oszone 2 lipca. Tego
samego dnia swoje wyniki poznaj¹ uczniowie.
Zaœwiadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymaj¹
9 lipca.

10

czwartek
6 maja 2021 r.

TWOJA SZKO£A ŒREDNIA - PORADNIK SUPER NOWOŒCI

SKUTECZNA
POWTÓRKA
MATERIAŁU
Do egzaminów koñcz¹cych szko³ê
podstawow¹ jest jeszcze trochê czasu. Warto go efektywnie wykorzytstaæ. Kiedy œwiadomie rozplanujemy
pracê i skorzystamy z efektywnych
metod nauki, z powodzeniem zrealizujemy solidn¹ powtórkê.

jesz, co ju¿ dobrze umiesz, a nad czym
musisz popracowaæ. Mo¿e siê bowiem
okazaæ, ¿e pewne zagadnienia s¹ tylko
pozornie bardzo proste, zw³aszcza gdy
pojawi siê stres egzaminacyjny. Kiedy
dowiesz siê, jakie kwestie sprawiaj¹ Ci
trudnoœci, skup siê na ich pe³nym zrozumieniu. Zajrzyj do repetytoriów lub
Najlepszym sposobem na skuteczn¹ poproœ nauczyciela o dodatkowe wyjanaukê jest rozwi¹zywanie dostêpnych œnienie.
arkuszy egzaminacyjnych. W ten sposób nabierzesz w nich wprawy, zw³aszAktywnie powtarzaj
cza ¿e pewne typy zadañ i pytañ powtaSamo wielokrotne czytanie repetytorzaj¹ siê w kolejnych latach.
rium niewiele pomo¿e, jeœli nie zrozuPodczas rozwi¹zywania testów nie miesz materia³u i nie bêdziesz w stanie
pomijaj rzeczy, które wydaj¹ Ci siê go odtworzyæ. Dlatego warto powtaoczywiste. W ten sposób zweryfiku- rzaæ informacje aktywnie, stosuj¹c tzw.

metodê active recall. Przyk³adem jej
wykorzystania jest opowiadanie w³asnymi s³owami (w myœlach, na g³os lub pisemnie) o tym, co przed chwil¹ przeczyta³o siê w podrêczniku b¹dŸ te¿ robienie notatek w formie pytañ. Po pewnym
czasie przy ich przegl¹daniu, twoim zadaniem bêdzie udzielenie na nie odpowiedzi. Dziêki tej metodzie lepiej przyswoisz materia³ i skomplikowane zagadnienia.

Zagraj w grê edukacyjn¹

Nauka do egzaminu jest wyzwaniem
i ciê¿k¹ kilkuletni¹ prac¹, postaraj siê
jednak znaleŸæ w niej elementy, które
sprawiaj¹ Ci te¿ frajdê. Korzystaj z do-

brodziejstw Internetu. Wiele zagadnieñ
obrazowo wyjaœniaj¹ rzeczowe konspekty i materia³y multimedialne dostêpne w sieci, m.in. te na stronie www oraz
na Facebooku i Instagramie, np. programu ADAMED SmartUP.
Spróbuj te¿ zagraæ w grê edukacyjn¹ stworzon¹ w ramach programu, która pomo¿e Ci poæwiczyæ szare komórki przed egzaminem, a jednoczeœnie
bêdzie przyjemn¹ odskoczni¹ od podrêcznika. Z pocz¹tkiem maja zosta³a
udostêpniona na stronie www.adamedsmartup.pl i jest otwarta dla wszystkich
zainteresowanych. Gracze maj¹ w niej
do rozwi¹zania 10 rozbudowanych zadañ z 5 przedmiotów. Ich wspólnym

Czekaj¹c na wejœcie do szko³y albo sali egzaminacyjnej,
zdaj¹cy zachowuj¹ odpowiedni odstêp (co najmniej
1,5 m) oraz maj¹ zakryte usta
i nos (maseczk¹ jedno- lub
wielorazow¹). Na teren szko³y mog¹ wejœæ wy³¹cznie
osoby z zakrytymi ustami
i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowi¹zuje na terenie ca³ej szko³y.
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Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej
cz³onek zespo³u nadzoruj¹cego mo¿e poprosiæ zdaj¹cego o
chwilowe ods³oniêcie twarzy

www.supernowosci24.pl

mianownikiem jest kwestia zmian klimatycznych i ochrony œrodowiska przed
globalnymi problemami zanieczyszczenia.
Co wa¿ne, gra nie sprawdza encyklopedycznej wiedzy, ale rozwija umiejêtnoœæ analizy danych i rozwi¹zywania
problemów. Jest wiêc praktycznym narzêdziem do nauki przed egzaminami,
jak i pog³êbienia swojej znajomoœci nauk œcis³ych i przyrodniczych.

Miej czas na naukê
i odpoczynek

Nie rozpraszaj siê. Kiedy siadasz do
nauki, skup siê na niej, odk³adaj¹c na
bok np. media spo³ecznoœciowe. Wtedy nauka bêdzie bardziej efektywna.
W przeciwnym razie mo¿esz siê po
d³u¿szym czasie zorientowaæ, ¿e niemal
nie posun¹³eœ siê dalej w powtórkowym planie. Nie zapomnij, jak wa¿ne
s¹ w nauce przerwy na odpoczynek;
lepiej robiæ wiêcej krótszych ni¿ mniej
d³ugich. Zadbaj tak¿e o odpowiedni¹
dawkê snu.

Poradzisz sobie

Nie zaprz¹taj sobie g³owy pesymistycznymi scenariuszami. Maj¹c jeszcze sporo czasu do 25 maja i znaj¹c
skuteczne sposoby nauki, masz szansê
na utrwalenie zagadnieñ i na zrozumienie oraz zapamiêtanie tych, które do tej
pory stanowi³y dla Ciebie problem. Zacznij metodyczn¹ powtórkê ju¿ dzisiaj.
Powodzenia na egzaminach!
Oprac. and

w celu zweryfikowania jego
to¿samoœci (konieczne jest
wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstêpu).
Zdaj¹cy s¹ zobowi¹zani zakrywaæ usta i nos do momentu zajêcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajêciu miejsca
w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdaj¹cy ma obowi¹zek ponownie zakryæ usta
i nos, kiedy: 1) podchodzi do
niego przewodnicz¹cy albo
cz³onek zespo³u nadzoruj¹cego, aby odpowiedzieæ na zadane przez niego pytanie 2) wychodzi do toalety 3) koñczy

pracê z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
Przewodnicz¹cy zespo³u egzaminacyjnego, cz³onkowie
zespo³u nadzoruj¹cego, obserwatorzy i inne osoby uczestnicz¹ce w przeprowadzaniu egzaminu, np. specjaliœci z zakresu niepe³nosprawnoœci, nauczyciele wspomagaj¹cy, podczas poruszania siê po sali egzaminacyjnej, powinni mieæ
zakryte usta i nos. Mog¹ ods³oniæ twarz, kiedy obserwuj¹
przebieg egzaminu, siedz¹c albo stoj¹c, przy zachowaniu niezbêdnego odstêpu.
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JAK OPANOWAĆ STRES
PRZED EGZAMINEM?
Stres jest naturaln¹ reakcj¹ naszego organizmu. Odrobina nerwów napêdza
nas do dzia³ania i sprawia, ¿e pobudzamy nasz organizm do wysi³ku.
Jednak gdy stres jest d³ugotrwa³y i intensywny, zaczyna szkodziæ.
Stres przed zbli¿aj¹cym siê egzaminem jest zupe³nie naturalny.
Obawiamy siê czegoœ, czego nie
znamy, nie wiemy, jak sobie poradzimy, czy bêdziemy umieli rozwi¹zaæ zadania, czy posiadamy
wystarczaj¹c¹ wiedzê. Odrobina
stresu potrafi byæ mobilizuj¹ca,
ale gdy zaczyna przys³aniaæ nam
trzeŸwe myœlenie i napawa nas
niepokojem, lêkiem i strachem,
warto postaraæ siê nad nim zapanowaæ.
Jak? Doskona³ym sposobem jest
wizualizowanie sobie okreœlonych
wydarzeñ, których siê obawiamy
i które wywo³uj¹ w nas parali¿uj¹cy strach. Gdy realnie znajdziesz
siê w sali egzaminacyjnej, ³atwiej
poradzisz sobie z nerwami.

Jak odstresowaæ siê na dzieñ
przed egzaminem?
 WyobraŸ sobie, ¿e jutro o tej
porze bêdziesz ju¿ po egzaminie,
nic siê nie zmieni w Twoim ¿yciu,
poczujesz siê swobodniej.
 Zwizualizuj sobie sytuacjê lub
jakieœ miejsce, które sprawia, ¿e
siê uœmiechasz, które lubisz, które
wywo³uje w Tobie pozytywne emocje.
 Przypomnij sobie swoje osi¹gniêcie lub wydarzenie, z którego
jesteœ wyj¹tkowo dumny.
 Siêgnij po ciastko z imbirem.
Ta przyprawa pomo¿e Ci siê uspokoiæ.
 Zrób coœ, co sprawia Ci przyjemnoœæ i pozwoli oderwaæ myœli
od egzaminu.

Jest kilka podstawowych sposobów, które pomog¹ Ci walczyæ
ze stresem
 Postaraj siê rozluŸniæ,
 siedz¹c przy biurku, przerwij
pracê. WeŸ kilka g³êbokich wdechów,
 strz¹œnij ramiona i rêce,
 poruszaj stopami, rozluŸnij nogi,
 rozluŸnij szyjê: powoli poruszaj g³ow¹, kreœl¹c w powietrzu
cyfry od 1 do 9 (to samo mo¿esz
wykonywaæ w przypadku rozluŸniania stóp,
 „Wy³¹cz” umys³:
 nie odprê¿ysz siê, je¿eli w g³owie masz bieganinê myœli. Pamiêtaj, ¿e æwiczenie trwa tylko kilka
minut. Nic z³ego w tym czasie siê

 Rozmowa z rodzicami, przyjanie stanie, gdy na moment oderwiesz siê od nauki. Powrócisz do ció³mi i nauczycielami - naprawdê
s¹ w stanie Ci pomóc i Ciê usponiej za to z wiêkszym zapa³em.
koiæ.
 Aktywnoœæ fizyczna.
Co zwiêksza stres przed egza Sportem zwalcz stres.
minami?
 Nauka ponad si³y.
 Jogging, jazda na rolkach czy
rowerze, a nawet zwyk³y spacer
 Brak snu.
 Zbytnie zamartwianie siê.
rozluŸniaj¹ miêœnie i sprawiaj¹, ¿e
 Negatywne myœlenie.
czujesz siê odprê¿ony. Jeœli chcesz
roz³adowaæ napiêcie, specjaliœci
Co go zmniejsza?
polecaj¹ grê w: pi³kê no¿n¹, tenis
 Relaks po wysi³ku umys³owym. lub badmintona. Rodzaj sportu do Unikanie zamartwiania siê na stosuj jednak do swych upodobañ.
and
zapas.
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Ka¿dy cz³owiek jest inny
i ka¿dy dysponuje innym rodzajem inteligencji. Wiedz¹c
jakim, ³atwiej bêdzie rozwijaæ
talenty, a niwelowaæ wady.
Amerykañski naukowiec, profesor Howard Gardner,
specjalista psychologii uczenia siê, wyró¿ni³ 8 typów inteligencji.
Inteligencja logiczno-matematyczna. Osoby o tym typie inteligencji doskonale radz¹
sobie z naukami œcis³ymi, z ³atwoœci¹ dokonuj¹ analiz, rozpoznaj¹ zwi¹zki przyczynowo-skutkowe, lubi¹ rozwi¹zywaæ ³amigówki, graæ w szachy, nieobce s¹ im nowinki
techniczne.
Z takim typem inteligencji
najlepiej jest zostaæ: ekonomist¹, naukowcem, matematykiem, in¿ynierem, prawnikiem
b¹dŸ ksiêgowym.
Inteligencja jêzykowa.
Osoby o tym typie inteligencji

www.supernowosci24.pl

DOWIEDZ SIĘ,
jaki masz rodzaj inteligencji
maj¹ rozbudowane s³ownictwo, potrafi¹ sprawnie komunikowaæ siê, lubi¹ rozwi¹zywaæ krzy¿ówki, graæ w scrable
i posiadaj¹ umiejêtnoœæ opowiadania anegdot.
Z tym typem inteligencji najlepiej jest zostaæ: dziennikarzem, politykiem, lingwist¹,
t³umaczem, nauczycielem, negocjatorem.
Inteligencja ruchowa. Osoby o tym typie inteligencji
uwielbiaj¹ ruch, maj¹ poczucie
równowagi, s¹ gibcy, elastycznyni i zrêczni.
Z regu³y osoby takie zosta-

j¹: gimnastykami, tancerzami,
sportowcami i chirurgami.
Inteligencja muzyczna.
Osoby o tym typie inteligencji
maj¹ zdolnoœæ œpiewania, gry
na instrumencie, pisania wierszy.
Cechy te s¹ szczególnie rozwiniête u: kompozytorów, dyrygentów i muzyków.
Inteligencja przyrodnicza.
Objawia siê przez zami³owanie
do natury, wra¿liwoœæ i umiejêtnoœæ interakcji z ¿yj¹cymi
stworzeniami.
Osoby o tym typie inteligencji odnajduj¹ siê na stu-

diach geograficzno-przyrodniczych.
Inteligencja wizualno-przestrzenna. Osoby o tym
typie inteligencji maluj¹, rysuj¹, potrafi¹ robiæ dobre zdjêcia, ich wyobraŸnia pozwala
na wyobra¿anie sobie bez
wiêkszych trudnoœci trójwymiarowych kszta³tów. Inteligencja wizualno-przestrzenna
w³aœciwie wykorzystana zostanie przez: architektów, fotografików, rzeŸbiarzy, nawigatorów i malarzy.
Inteligencja interpersonalna to inaczej umiejêtnoœæ ko-

munikowania siê z du¿¹ doz¹
empatii. Osoby o takim typie
sprawdz¹ siê w ka¿dej dziedzinie zwi¹zanej z handlem.
Mo¿na te¿ zostaæ: psychologiemw, terapeut¹, coachem lub
nauczycielem.
Inteligencja intrapersonalna pod tym pojêciem kryje siê

zdolnoœæ rozumienia samego
siebie i kierowania swoim zachowaniem, rozumienia swoich s³aboœci, pragnieñ. Osoba,
która posiada taki typ potrafi
dotrzec do wyznaczonego celu. Ma siln¹ wolê i motywacjê.
Wol¹ pracowaæ indywidualnie
ni¿ w zespole.
and

Dieta na lepsz¹
KONCENTRACJÊ
Choæ ¿o³¹dek œciskaj¹ nerwy,
brakuje Ci apetytu i wydaje
Ci siê, ¿e nic nie prze³kniesz, pamiêtaj, ¿e to
w³aœnie œniadanie jest
gwarantem Twojego sukcesu. Bez
niego nie skupisz
siê w 100 procentach i zamiast rozwi¹zywaæ zadania, bêdziesz walczy³ z nieprzyjemnym uczuciem g³odu. Œniadanie jest
najwa¿niejszym ze
wszystkich posi³ków
spo¿ywanych w ci¹gu
dnia, bo zapewnia organizmowi a¿ 25 procent potrzebnej energii.
Dostarcza równie¿ niezbêdne
dla prawid³owego funkcjonowania organizmu witaminy i mikroelementy, dziêki którym szybciej przetwarzasz informacje i
przyswajasz wiedzê. Dziêki regularnym posi³kom stajesz siê
równie¿ mniej podatny na stres
i poprawia siê Twoje samopoczucie.
Pomiêdzy trzema g³ównymi
posi³kami - œniadaniem, obiadem i kolacj¹ - zjedz dwa mniejsze. Mo¿e to byæ owoc, jogurt albo kanapki z chud¹ wêdlin¹, pomidorem, sa³at¹, rzodkiewk¹ lub

W okresie intensywnego
wysi³ku intelektualnego
bardzo wa¿ne jest, by
w diecie znalaz³y siê
produkty bogate w bia³ko,
czyli jogurty, chuda wêdlina
i pó³tuste sery.
ogórkiem. Witaminy Ci siê przydadz¹ i lepiej bêdzie Ci skupiæ
siê na nauce, gdy nie bêdziesz
czuæ g³odu.
W okresie intensywnego wysi³ku intelektualnego bardzo
wa¿ne jest, by w Twojej diecie
znalaz³y siê ryby bogate w kwasy omega-3. Dlaczego? Nie doœæ,
¿e poprawiaj¹ sprawnoœæ myœlenia, to równie¿ rozumienia i

zapamiêtywania. £atwiej bêdzie
Ci przez to przyswoiæ wiedzê. Nie zapomnij tak¿e o
produktach bogatych w
bia³ko, czyli jogurtach,
chudej wêdlinie i pó³t³ustych serach.
Warto wiedzieæ,
¿e owoce i warzywa nie s¹ jedynie
urozmaiceniem
posi³ków lub zwyk³¹ przek¹sk¹ w
ci¹gu dnia, tylko
rzeczywiœcie
wzmacniaj¹ koncentracjê. Aprzecie¿ w tak
trudnym dla Ciebie okresie koncentracja jest ogromnie istotna.
Niezbêdnej szczególnie w tak
intensywnym okresie jak ten
energii dostarcz¹ Ci równie¿ produkty pe³noziarniste, jak np.
ciemne pieczywo, muesli.
Masz chêæ na s³odycze? Zamiast batona z nadzieniem wybierz raczej owoce lub orzechy.
Dlaczego? Twój mózg potrzebuje glukozy, która jest dla niego si³¹ napêdow¹. Pamiêtaj jednak, ¿e cukier w s³odkich przek¹skach tylko pogarsza koncentracjê. Zamiast nich chrup: orzechy, migda³y, pestki dyni i objadaj siê ze smakiem soczystymi
owocami.
and
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Czas przed egzaminem ósmoklasisty, jak i okres samych egzaminów jest niezwykle
wyczerpuj¹cy dla organizmu m³odego cz³owieka. Dlatego koniecznie musisz napêdzaæ
go do dzia³ania. Gdy czujesz siê zmêczony i os³abiony, pogarsza siê zdolnoœæ kojarzenia,
trudniej przychodzi Ci rozwi¹zywanie zadañ, sprawdŸ, co jeœæ i jak jeœæ,
by Twój mózg pracowa³ na najwy¿szych obrotach.

