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12   Rozrywka

Kartkę z rozwiązaniami oraz swoimi danymi dostarcz do p. Jerzego Pitka wraz z zakupionym 
numerem „Kanclerzyka”. Termin nadsyłania odpowiedzi do 10 czerwca 2009r. Wśród 
prawidłowych odpowiedzi rozlosowana będzie cenna nagroda  o wartości około 50zł.              
W poprzednim  numerze nagrodę -kamerę internetową -wylosowała: Agnieszka Skrzypa

POMYŚL, ROWIĄŻ, ZDOBĄDŹ NAGRODĘ

     Maj – piąty miesiąc w roku,
 wg używanego w Polsce kalenda-
rza gregoriańskiego, ma 31 dni.       
      Nazwa miesiąca pochodzi od 
łacińskiej nazwy Maius. W ciągu 
trwania miesiąca  dzień wydłuża 
się do blisko 16,5 godziny.              
        W maju zakwitają konwalie, 
piwonie, czerwone maki , niezapo-
minajki, czeremcha, odmiany 
lilaków, irga, złotokap, jaśmin i 
tawuła. W ogródkach domów 
kwitną tulipany i narcyzy..               
     Z drzew parkowych zaczynają 
kwitnąć klony i kasztanowce. 
Na leśnych polanach spotyka się 
motyle  m.in. paź królowej i rusałka 
admirał. Pod wieczór rozpoczynają 
swe loty  chrabąszcze. Maj dla 
ptaków leśnych jest porą lęgów.
  Maj – najpiękniejszy miesiąc w 
roku. 

KALENDARIUM  MAJA
  1 V-1890   Pierwsza manifestacja 1-majowa w Warszawie 
  3 V-1791   Uchwalenie Konstytucji 3 maja.  
26 V-1923   W Polsce po raz pierwszy obchodzono Dzień Matki.
17 V-1954   W USA zniesiono segregację rasową w szkołach publicznych.

1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. W tym roku obchodzimy piątą 
rocznicę naszego członkostwa w UE.  Sprawdź swoją wiedzę o Unii Europejskiej!

1.Od którego roku Unia Europejska liczyła 15 członków?
  A) 1986     B) 1995    C) 2004 

2. 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiła Polska wraz:
 A) z czterema innymi państwami 
 B) z siedmioma innymi państwami 
 C) z dziewięcioma innymi państwami 

3..Ile państw wchodzi obecnie w skład Unii Europejskiej?
   A) 25      B) 26       C) 27 

4.Które miejsce pod względem wielkości powierzchni zajmuje Polska wśród państw Unii 
Europejskiej?
    A) 4          B) 5        C) 8 

5.Które państwa są większe od Polski?
 A) Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy 
 B) Francja, Niemcy, Finlandia, Włochy 
 C) Francja, Hiszpania, Szwecja, Niemcy 

6.Które państwo Unii jest najmniejsze?
 A) Luksemburg     B) Malta       C) Cypr 

7.Liczba ludności Unii Europejskiej to:
 A) ok. 400 mln      B) ok. 500 mln     C) ok. 600 mln 

8.Co oznacza słowo "Euroland"?
 A) potoczne określenie Unii Europejskiej 
 B) potoczne określenie grupy państw, które przyjęły walutę euro 
 C) określenie negatywne, używane przez przeciwników Unii Europejskiej 

9.Które państwo w tym półroczu pełni przewodnictwo w Unii Europejskiej?
 A) Czechy            B) Francja            C) Niemcy 

10.Ilu posłów zasiada obecnie w europarlamencie?
 A) 750                   B) 785                 C) 900 

11.Którego dnia obchodzimy Dzień Europy?
 A) 1 maja              B) 3 maja             C) 9 maja 

Wydarzenia miesiąca
    EGZAMIN GIMNAZJALNY KLAS III      
     ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3-GO MAJA     
         KAMPANIA WYBORCZA            
      DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO      
 ROCZNICA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE  
            DZIEŃ MATKI

    22,23 I 24 kwietnia w całej Polsce uczniowie 
klas III  pisali egzamin gimnazjalny – a było ich 
niemało- prawie 480 tys. W naszej szkole egzamin 
pisali wszyscy tj.  80 uczniów.                                   
    Pierwszego dnia „trzeciaki” sprawdzały wiedzę z 
zakresu przedmiotów humanistycznych, drugiego z 
przedmiotów matematyczno przyrodniczych, a na 
koniec z języka obcego.                                            
      Więcej o egzaminie w tym fotoreportaż czytaj str.
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Drodzy Czytelnicy

      Zbliża się koniec roku. Za niespełna cztery tygodnie wakacje, ale nim to 

nastąpi, warto jeszcze pokusić się o ostatni wysiłek. Tak jak kolarze biorący udział w 

długim, bardzo wyczerpującym wyścigu, tuż przed finiszem mobilizują się zbierają w 

sobie wszystkie siły, by zająć jak najlepsze miejsce, tak i Wy postarajcie się by na 

mecie, którą dla Was jest koniec roku zająć jak najlepszą lokatę – a jako nagrodę 

otrzymacie świadectwa, z których będziecie dumni, zadowoleni. 

Rok szkolny 2008/2009 dla trzecioklasistów był ostatnim rokiem nauki w 

gimnazjum (mamy nadzieję dla wszystkich). Pewnie nie jeden z nich stwierdzi, że trzy 

lata minęły bardzo szybko, a my mamy nadzieję, że będą przez nich wspominane 

często i ciepło. Kończy się pewien etap w ich życiowych podróży. Od września 

rozpoczną nowy. Życzymy by stał się początkiem dobrego  wejścia w dorosłość. 

Pierwszy rok nauki w gimnazjum kończą pierwszoklasiści. Z pewnością już na dobre 

zaaklimatyzowali się w naszej szkole. Wierzymy, że nabrali pewności siebie, 

wydorośleli. A drugoklasiści – to oni przejmą stery uczniowskie wśród młodzieży 

naszej szkoły, te formalne i nieformalne. 

Rok 2008/2009 to pierwszy rok ukazywania się ( po reaktywacji) 

„Kanclerzyka”. Niemal co miesiąc pojawiał się nowy numer. Każdy cieszył się dużym 

zainteresowaniem. Nakład rozchodził się błyskawicznie, a atrakcyjne nagrody trafiały 

do rąk szczęśliwców. Bardzo się z tego cieszymy, to dowód na to, że redagowanie 

naszego pisemka ma sens. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować tym 

wszystkim, którzy pomagali tworzyć „Kanclerzyka”., w szczególności stałym 

współpracownikom: Kasi Szczepanowskiej, Marlenie Jaworskiej, Ani Świrszcz, Oli 

Molas, Damianowi Niziołowi Grzesiowi Niziołowi. Podziękowania składamy także 

Dyrektorowi Gimnazjum, dzięki jego wsparciu finansowemu każdy numer 

„Kanclerzyka” miał piękną, kolorową szatę graficzną. 

Wszystkim czytelnikom samych słonecznych, wakacyjnych dni życzy                  

                                                                                             Redakcja
Pod redakcją Jerzego Pitka  ten numer „Kanclerzyka” współtworzyli : Katarzyna 
Szczepanowska, Marlena Jaworska , Ola Molas, Anita Paradowska, Damian Nizioł.

KĄCIK  
LITERACKI

W „Kąciku literackim” prezentujemy utwory,      
których autorami są uczniowie naszego gimnazjum

Ta, Jedyna

Kiedyś w szarość dnia codziennego,
zobaczyłem Cię,okrytą puchem 
niewinności,
i serce me runeło w otchłań bezsilności,
wiem że nie jestem godzien Ciebie,
niebo wyroki boskie po ziemi rozsyła,
strzała amora ma do ciebie nie dotarła,
w zgiełku codzienności,
wyłoniłaś się Ty 
Pani ma.
Choć ze mną oderwij się,
od miażdzących trybów codzienności,
a zabiorę Cię tam gdzie,
nasze uczucie,
będzie wieki trwać.
                            Grzegorz Nizioł  III A

***ŻyCiE***

Idę sama choć ciężko
Idę drogą krętą...
Idę i szukam celu
Idę, chodź ze mną 
przyjacielu,
Idę bo przez życie iść 
warto.
Idę, choć ciężko...
... z głową do góry 
zadartą.
            
               DrUgOkLaSiStKa

Świąteczny czas,zimowy czas
Żyję ciągle w nas.
Wiara w świąteczne cuda zanika,
Bo kto teraz wierzy w Mikołaja
Sędziwego starca, Brodacza wesołego 
Co przez komin się wkrada
I pod choinką prezenty nam zostawia
Nie oczekując niczego w zamian. 
Pewien jestem tego, 
Że gdzieś głęboko w tobie 
Odnajdziesz je w sobie.
Żyją wspomnienia 
Z lat minionych
Kiedy czekaliśmy na niego
A budząc się ukradkiem 
Dojrzawszy ukradkiem
Małą paczuszkę. 
I choć tak niepozorna 
Tyle szczęścia nam przyniosła 
Zapomnieć nie można
O takimże dniu
Bo popadnie w zapomnienie
Niech pamięta o nim każde przyszłe pokolenie
                 Grzegorz Nizioł  III  A

***RoZpAcZ***
Idzie sama...
płacze....
Każdy od niej ucieka...
Żal mi jej...
Przygarniam...
Biorę do serca...
A ona... mnie krzywdzi
Inaczej nie potrafi....
Nazywa się sama rozpaczą....

Widzę jak delikatnie dygoce na 
wietrze, 
Widzę jak tańczy z powietrzem,
Widzę jak dotyka korzonkiem 
drzewa, 
Jak śle blaszkami uśmiech do 
nieba.
Jak na przełomie wisny i jesieni
się zieleni, rumieni - w czerwieni.
Jak co dzień przypomina o 
ważności minionego lata, 
mały liśc na wietrze - mały 
cudek świata.
                        DrUgOkLaSiStKa
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WYBORY DO SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGORozmowa z Panem Romanem  Blonką - 

nauczycielem wychowania fizycznego

Znak zodiaku....
...Lew

Interesuję się...
...Sportem i geografią

Muzyka, której najchętniej słucham...
...Rock i mocniejsze

Ulubione danie...
...Jest ich wiele..

Najbardziej lubiany przedmiot ze szkoły...
...Geografia fizyka, wf i język polski

Człowiek, którego podziwiam...
....Rodzice za to,że są jacy są i jak mnie wychowali

Na bezludną wyspę zabrałbym...
... rodziców i przyjaciół

Największe marzenie?...
..Hmm Żyć w zdrowiu i żeby moja rodzina była zdrowa.

Jak podobały się Panu tegoroczne rozgrywki w siatkówkę?
..Co roku jest wyższy poziom, czołowe miejsce zajmowały klasy, które uczęszczają na dodatkowych lekcjach 
siatkówki

Czy miała Pan swojego faworyta?..
..Faworytem wśród dziewcząt były 3 i 2 klasy sportowe,a wśród chłopców klasa 3a.
Dużym zaskoczeniem było 3 miejsce klasy 1a ,która dopiero zaczęła trenować
siatkówkę.

Jak Pan sądzi, czy wśród naszych uczniów jest ktoś o największych
predyspozycjach...
....Jest wielu uczniów zdolnych,ale żeby podniosły swoje umiejętności i 
aby mogły reprezentować wyższy poziom, muszą wiele trenować.

Czy uważa Pan,że zwycięska drużyna słusznie zajęła najwyższe miejsce na podium..
..Wygrały drużyny najlepsze. System rozgrywek był każdy z każdym i obie    drużyny wygrały z każdą klasą.

                                          Rozmawiały Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska

      Wybory do SU (podobnie jak ,parlamentarne czy samorządowe) są pięcioprzymiotnikowe: 
✔ tajne - uczeń głosuje   anonimowo, a karty do urny wrzuca  osobiście 

✔ bezpośrednie - uczniowie  bez żadnego pośrednictwa wybierają przedstawicieli SU
✔ równe - każdy uczeń dysponuje jednakową liczbą głosów , o jednakowym znaczeniu

✔ powszechne - każdy uczeń ma czynne ( głosuje) i bierne ( kandyduje) prawo wyborcze
✔większościowe - zwycięża ten kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów

Wraz z końcem roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego kończą swoją 
kadencję. Konieczne stają się wybory nowego Przewodniczącego i jego Zastępcy.

Przedstawiamy kandydatów na Przewodniczącego SU w roku szkolnym 2009/2010

Ewelina Sołowiej -II b
Interesuję się,,,,
...muzyką,tańcem, biologią oraz sportem.
Kandyduję ponieważ...
...chciałabym naszą szkołę uczynić jeszcze bardziej atrakcyj-ną 
wiem,  że są wśród nas są tacy, z którymi można to robić.
Chciałabym, by w szkole...
...częciej organizowano dyskoteki, wyjścia do kina 
-stworzono koło wyrównawczo-koleżeńskiego,  oparte na           
koleżeńskiej pomocy uczniom z trudnościami w nauce
-przywrócono ,,Bal Trzecioklasisty"

Anita Paradowska -II a
Interesuję się,,,,
...sportem (siatkówka), j.polskim, historią
Kandyduję ponieważ...
...Uważam, że nasza szkoła jest fajna, chciałabym ją  
reprezentować.
Chciałabym, by w szkole...
...wprowadzić w życie tzw. ''szczęśliwy numerek'' ..... w każdym 
miesiącu losowano by jakąś liczbę i uczeń, który miałby taki sam 
numer w dzienniku byłby zwolniony w danym dniu z odpytywania
-‘’powrócił’’ bal trzecioklasisty
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Wywiad miesiąca
Rozmawiamy z Panią Barbarą Mołodecką – nauczycielką matematyki

Znak zodiaku…
…Rak

Interesuję się…
... Hmm... Bardzo lubię czytać książki i podróżować...

Ulubiona książka...
...Nie mam takiej książki.. Dużo czytam i często podoba mi się 
to, co czytam aktualnie np. teraz opowiadania Grocholi.

Ulubiony sport..
... Bardzo lubię jeździć rowerem.

Najbardziej lubiany przedmiot ze szkoły...
...Ogólnie przedmioty ścisłe i j. polski.

Człowiek, którego podziwiam...
...Moja mama... Uosobienie spokoju, dobroci i ciepła..

Na bezludną wyspę zabrałabym. . .
...Swoją rodzinę i dobrą książkę..

Jak ocenia Pani poziom trudności egzaminu gimnazjalnego, który niedawno przeprowadzony był w naszej 
szkole..?
...Jak co roku były zadania łatwe jak i te trudniejsze. Myślę, że każdy uczeń miał możliwość wykazać się i 
sprawdzić poziom swojej wiedzy..

Co Pani sądzi o wprowadzeniu obowiązkowej matury z matematyki.?
...Człowiek inteligentny to taki, który również umie liczyć, więc dlaczego nie...;)

Z ostatnio przeprowadzonych ankiet w naszej szkole wynikło, że matematyka jest najmniej lubianym 
przedmiotem. Dlaczego uczniowie tak źle oceniają matematykę?
...Jest to przedmiot ścisły, wymagający nie tylko inteligencji ale również systematycznej pracy a ta dzisiaj nie jest 
w modzie u większości uczniów.:)

Czy jakko wychowawczyni klasy, która pisała w tym roku egzamin przeżywała Pani stres tak jak Pani 
uczniowie.?
...Czasami wydaję mi się, że nawet większy niż niektórzy uczniowie. Myślę, że każdemu nauczycielowi zależy 
aby jego uczniowie dobrze wypadli  na egzaminie, potwierdza to, że jego praca ma sens, a wysiłek nie poszedł na 
marne..
Dziękujemy za wywiad i życzymy miłego dnia..:)

                                             Rozmawiały Marlena Jaworska i Katarzyna Szczepanowska

ŚWIĘTO MATEMATYKI
11marca w naszym gimnazjum 

obchodziliśmy Święto Matematyki
 pod hasłem  "Słynni Matematycy".

Program święta:
1. Konkurs dla klas I i II - "Matematyka dla każdego"
2. Prezentacja na temat najsłynniejszych polskich matematyków przygotowana przez Anię 
Świrszcz
3. Krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów kl.IIIc w tym konkurs dla 
widzów .
4. Rozstrzygnięcie konkursu "Matematyka dla każdego"

Laureatów konkursu wyłoniono podczas dogrywki pomiędzy kl.Ic i kl.IIb.
Najlepszą  okazała się drużyna z kl.IIb w składzie M. Winiarczyk, E. Sołowiej, S.Nizioł
II miejsce zdobyła drużyna z kl.Ic w składzie A.Wyrostek, K. Jaworska i M..Niedziela,
III miejsce drużyna  z kl.IIc w składzie A. Świrszcz, N. Zielińska i ...........
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i drobne upominki. 

Gratulujemy!!
Imprezę przygotowały: p.p.B.Mołodecka, M. Woszak i W. Derkacz  

NASI MISTRZAMI WOJEWÓDZTWA  LZS W HALOWEJ PICE NOŻNEJ

 Nasza drużyna została mistrzem 
województwa LZS szkół gimnazjalnych w 
halowej piłce nożnej
     finał: Komarówka - St. Zamo¶ć 0:2
 2 miejsce Komarówka
 3 miejsce Adamów
 4 miejsce Ludwin
 5 miejsce Michów
Najlepszym bramkarzem został 
Przemysław Piwowarek 
Królem strzelców Jarek Goch (4 gole) 

Skład zwyciężkiej drużuny: Maciej Bojar, Jarosław Goch, Artur Hałas, Patryk Mazurek, 
Bartek Nizioł, Patryk piwowarek, Kamil Kardasz, Patryk goździuk, Kamil Hałas.
Trener p. Paweł Lewandowski.
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Po zdanych egzaminach ankieterzy Kanclerzyka przeprowadzili wśród uczniów klas III 
ankietę, zadając im pytanie – Jaką szkolę zamierzasz wybrać po ukończeniu 
gimnazjum? W ankiecie wzięło udział 62 trzecioklasistów - 36 dziewcząt i 26 chłopców. 

Oto wyniki:
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Redakcja Kanclerzyka życzy wszystkim trzecioklasistom, aby dostali się do 
wymarzonych szkół – POWODZENIA !!!

GIMNAZJALIŚCI  NA  UKRAINIE

   W tym roku szkolnym nasze gimnazjum po
 raz pierwszy wzięło udział w programie  wy-
miany młodzieży.
  5 maja grupa starozamojskich uczniów uda-
ła sie za naszą wschodnią granicę- na Ukrai- 
nę. Naszymi opiekunami były p.p.B.Soboń, 
A.Chabros, J.Bojda
   Nikt nie wiedział czego może się 
spodziewać, ale wycieczka zapowiadała się na 
ciekawą niezapomnianą przygodę.                  
   Gdy polski autokar, po przebyciu dość 
wyboistej drogi, zajechał pod szkołę w Żwirce
wszyscy zostali ciepło i serdecznie powitani 
przez ukraińską młodzież i nauczycieli.

    Po zapoznaniu się i zwiedzeniu szkoły 
polska grupa udała sie do miejsca 
zakwaterownia. Był to dość stary ośrodek 
znajdujący sie na cichym, otoczonym 
drzewami terenie z boiskiem i małym 
stawem. Uczniowie zostali podzieleni do 
trzech kilku pokojowych domków. W 
każdym były łazienk,i w których niestety 
ciepła woda była dostępna jedynie po 2 
godz. rano i wieczorem. Ale poza tym, 
domki były duże i dość dobrze wyposażo-
ne, aby każdy mógł spokojnie się w nich 
rozpakować. Nieco niemiłą niespodzianką 
okazało się wyżywienie.

Chyba mało kto jest przyzwyczajony 
jeść na śniadanie i kolacje kotlety z
ziemniakami lub makaronem(!). Całe 
szczęście, że polskie opiekunki 
czuwały i po paru dniach kupiły
dla wszystkich Nutellę i żółty ser na 
kanapki. A na obiad, który Polacy jedli 
u ukraińskich rodzin,
każdy czekał chyba najbardziej. Tam 
nie było mowy, aby ktoś wstał od stołu 
głodny.

Dni mijały na wspólnym 
zwiedzaniu i poznawaniu się. Grupa 
ukraińska i polska zobaczyła takie 
miasta jak: Lwów, Sokal, Chocim, 
Krzemieniec, Skała Podolska i 
Kamieniec Podolski.
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   Prawie 480 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju 
przystąpiło  do egzaminu, podczas którego jest sprawdzana ich wiedza hu-
manistyczna,  matematyczno przyrodnicza oraz znajomość jeżyków obcych. 
   Dwie pierwsze części egzaminu trwały po dwie godziny, trzecia językowa 
półtorej. Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej język angielski na 
teście wybrało - 359 tys. uczniów, niemiecki - 98 tys., rosyjski - 6,8 tys., 
francuski - 3,1 tys., hiszpański - 334 osoby, i włoski - 20. 
     W środowym teście z wiedzy humanistycznej  znalazły pytania
z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki.
W czwartkowym z wiedzy matematyczno -przyrodniczej z matematyki fizyki, 
chemii, biologii, geografii. 
      Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia szkoły. Wynik 
egzaminu z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej będzie 
miał wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponad-
gimnazjalnej. Test z języka obcego ma tylko diagnozować jego znajomość    
    Jeśli uczeń przystąpi do egzaminu i napisze go słabo, a równocześnie 
uzyska oceny pozytywne na świadectwie na zakończenie III klasy, to i tak 
ukończy gimnazjum. Powtórka egzaminu gimnazjalnego nie jest możliwa. 
Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.

W naszej szkole do egzaminu przystąpili wszyscy gimnazjaliści. Rozmieszczani w siedmiu salach każdego dnia o godź. 8.30 zajęli wyznaczone miejsca. Egzamin 
przebiegł be zakłóceń . Po zdaniu ostatniego egzaminu z języka obcego  reporterki Kanclerzyka pytały  uczniów o ich wrażenia po trzydniowej sesji. Nie wszyscy 

jeszcze doszli do siebie, by na chłodno moc podzielić się z nami swoimi odczuciami, ale byli i tacy, którzy  nie odmówili nam odpowiedzi. 

KL III A KL III C

KL III D KL III A

.. Najłatwiejszy
 był z j.polskiego. 

Ale ogólnie dobrze mi 
Poszło..

- uczeń kl. IIIa.

.. Testy gimnazjalne były 
dla mnie wielkim przeżyciem, 
które bardzo przeżywałem. 

Ciesze się, że jest to już za mną. 
- uczennica kl. IIIb.

   ... Wszystkie trzy były 
bardzo trudne... 
Źle mi poszło.. 
- uczeń kl. IIIb.

...Egzamin był dosyć prosty, 
chociaż zrobiłam dużo błędów

 w  łatwiejszych zadaniach.
 Wydaje mi się, że egzamin humanistyczny

 poszedł mi lepiej niż pozostałe.
 -uczennica kl. IIIc.

..
..Egzamin był dla mnie 

dużym stresem, dzięki Bogu już koniec.
Chyba poszły mi nieźle.

- uczennica kl. IIIb.

...Jak dla mnie egzamin z j polskiego 
i j.angileskiego był bardzo łatwy,
 ale matematyczno-przyrodniczy 

 był bardzo trudny i wiem,
 że nie poszedł mi najlepiej. 

- uczennica kl. IIIb.

 ...Testy były dla mnie
 ciekawym przeżyciem. 

Byłem bardzo podekscytowany.
 A w garniturze czułem
 się niekomfortowo. 

Byłem także bardzo zestresowany. 
- uczeń kl. IIIa.

...Niesamowite Byłem bardzo
 zaskoczony z łatwych pytań. 

Spodziewałem się 
czegoś trudniejszego.. 

- uczeń kl. IIId.

.. Test z j.angielskiego
 był bardzo trudny. 

Z j. polskiego był łatwy,
 ponieważ była rozprawka. 

Matematyka była bardzo łatwa, 
bo było dużo zadań z chemii, 

a ona jest dla mnie 
najłatwiejsza. 
- uczeń kl. IIIc.
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