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1. Cykl pt. „Krótkie historie” – Historia powstania 

styczniowego 

2. Historia Słowian 

3. Recenzje filmowe – Jumanji: Następny poziom 

4.  Cykl ekologiczny wg Zuzi :) Jak nie marnować 

jedzenia ? 

5.  Dookoła świata- cykl artykułów poświęcony 

ciekawostkom o kontynentach – Ameryka  

Północna 

6. Płonąca Australia 

7. Cykl - „Wycieczka po Polsce – Śląsk” 

8.  Ciekawe zawody – okulista 

9.  Z cyklu… dawne zawody - zecer 

10.  Pisownia h i ch 

11.  Nasze pasje - gra planszowa Hasbro Monopoly Mario 

12. Aktywna przerwa w naszej szkole 
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Wszyscy  wiemy, że Powstanie  Wielkopolskie wybuchło 

27 grudnia 1918 roku. Jak do tego doszło? 
 

Powstanie Wielkopolskie wybuchło wtedy, kiedy 
przyjechał Ignacy Jan Paderewski. Był w drodze do Warszawy. 
Odwiedził Poznań i bardzo to spodobało się mieszkańcom tego 
miasta.  

26 grudnia 1918 roku Paderewski wygłosił przemówienie 
przed hotelem Bazar.  

Zaś dzień później na ulicy Święty Marcin, Niemcy 
urządzili paradę wojskową, niszcząc polskie i koalicyjne flagi 
oraz napadając na polskie instytucje. Właśnie w wyniku tych 
zamieszek, wybuchło powstanie. Skończyło się 16 lutego 1919 
sukcesem powstańców. 

 
https://www.gminabojanowo.pl/asp/pliki/ikony/flaga_powstania_wielkopolskiego2.png 
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A teraz żart  

Mama mówi do synka: 
- Wszystkiego najlepszego, Jacusiu! Kończysz już 6 lat. 
Chciałbyś torcik z sześcioma świeczkami? 
- Wolałbym 6 torcików, a świeczka może być jedna.  

 
Źródło wiedzy: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_wielkopolskiezy: 
Źródło zdjęcia: https://pixabay.com/pl/illustrations/birthday-ciasto-%C5%9Bwiece-pi%C4%99%C4%87-1008396/ 
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Słowianie to lud koczowniczy, który w V i VI wieku przywędrował do Europy ze 

wschodu.  

Najstarsze udokumentowane ślady człowieka na terytorium Polski pochodzą sprzed 

około 800 tysięcy lat (jednak jest ich niewiele).  

Pierwsze państwa słowiańskie pojawiały się około IX wieku. Lud ten wierzył w wielu 

bogów (wierzenia politeistyczne). Ta religia opierała się na kulcie przyrody.  

Współczesna mapa państw zamieszkiwanych przez Słowian 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.pl.wikipedia.org 

Sebastian Podhorodecki, klasa 5a  

 

     

 

Państwa z zachodniosłowiańskim językiem urzędowym 

Państwa ze wschodniosłowiańskim językiem urzędowym 

Państwa z południowosłowiańskim językiem urzędowym 
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https://www.istockphoto.com/pl/wektor/klasyczne-kamera-filmowa-rysunek-gm481065529-36984440 
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Data premiery: 

27 grudnia 2019 

Dozwolony wiek: 

ok. 12 roku życia 

Typ: 

przygodowy 

Obsada: 

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan 

Reżyseria: 

Jake Kasdan 

Streszczenie filmu: 

To film dla tych, którzy uwielbiają dreszczyk emocji, szybką 

akcję i super przygodę! Kolejni śmiałkowie próbują się zmierzyć z grą 

video bez serca, która nazywa się Jumanji. Muszą przejść następny 

poziom tej gry i uratować swojego przyjaciela. Jednak zasady Jumanji 

się zmieniają, a gra robi się coraz bardziej piekielna. Przyjaciele  

muszą stawić czoła licznym niebezpieczeństwom. Czy uda im się 

pokonać tę grę? 

 

 

 

 

 

Lena Lipińska 5a 

ingliszkomon.blogspot.com/2013/07/?view=class

ic 
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Cykl ekologiczny wg Zuzi :) 

 

 

 

https://pikio.pl/static/media/images/100/10099/c/StAU9Xqt-featured.jpg 

Co robić, aby nie marnować jedzenia?  

 Po pierwsze, należy wiedzieć, jakie produkty chce się kupić i jakich się 

potrzebuje. Najlepiej sporządzać sobie listę zakupów. Większość sklepów robi  

takie triki, dzięki którym kupisz coś, czego w ogóle nie potrzebowałeś. 

 

 Po drugie, planuj sobie z wyprzedzeniem, co będziesz jeść. Czasami się zdarza, 

że jeżeli nie zaplanujesz sobie posiłku, pomyślisz o zamówieniu fast food. Jednak 

gdy to zrobisz, twoje jedzenie w lodówce się zmarnuje oraz przeterminuje; 

będzie się nadawało tylko do wyrzucenia. 

 

 Po trzecie, sprawdzaj datę ważności. Zdarza się czasami, że zapominamy 

spojrzeć na datę ważności. Nie zawsze jednak trzeba się o to martwić, ponieważ 

większość terminów przydatności dosięga nawet do dwóch lat! Jednak gdybyśmy 

naprawdę długo nie wykonywali tej czynności, nasza żywność musiałaby 

wylądować w śmietniku. 

 

 Po czwarte, powinieneś dobrze przechowywać żywność. Każdy produkt ma 

swoje wymagania. Na przykład lody trzeba trzymać w zamrażarce, a dajmy na to, 

owoce, powinny być na wierzchu w temperaturze pokojowej. 

 

https://pikio.pl/static/media/images/100/10099/c/StAU9Xqt-featured.jpg
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Ile marnujemy jedzenia na co dzień? 

Każdy człowiek 

przynajmniej raz w życiu 

zmarnował jakieś jedzenie. 

Wynika z tego, iż rasa ludzka 

niszczy mnóstwo pożywienia i 

wyrzuca je do śmietnika, a mogłaby oddać je krajom, które 

są ubogie. Marnujemy na co dzień: 51% pieczywa, 49% 

wędliny, 33% warzyw, 32% owoców oraz 16% jogurtów.  

 

Mam nadzieję, że co raz 

więcej ludzi zacznie się stosować 

do powyższych zasad i życzę, aby 

to zmieniło choć trochę świat na 

lepsze. 

Ciekawostka  

Czy wiesz, że najczęstszymi przypadkami wyrzucanego pożywienia  jest 

pożywienie o krótkim terminie ważności. 

 Zazwyczaj jedzenie, które trafia do śmietnika to: wędliny, nabiał, 

warzywa i owoce. 

 

 

 

 

Wykorzystane źródła: 

 https://www.poradnikzdrowie.pl/diety-i-zywienie/w-kuchni/jak-nie-marnowac-jedzenia-praktyczne-wskazowki-aa-

vP1h-nAkR-5Tk2.html,businessinsider.pl 

 https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/budzet-domowy/ile-polacy-wyrzucaja-jedzenia-raport-pazdziernik-

2017/7285v6k  

Zuzanna Mrozik, klasa 5 
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Ameryka Północna - to kontynent o powierzchni 24 200 000 km², 

położony na dwóch półkulach: północnej i zachodniej. 

Do Ameryki Północnej należy również tzw. Ameryka Środkowa. 

Poniżej lista wybranych najciekawszych miejsc tego kontynentu: 

 

1. Park Narodowy Yellowstone 
 

To niezwykła kraina gejzerów, gorących źródeł i głębokich kanionów, 

położony jest w sercu Gór Skalistych, na terenie stanów Wyoming, Montana 

i Idaho. Większość tego ogromnego obszaru leży na wysokości powyżej 2000 

m n. p.m.  
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2. Kanion Antylopy  
Znajdziemy go na terenie rezerwatu plemienia Nawaho, w stanie 

Arizona. Jest jednym z najczęściej odwiedzanych i fotografowanych 

cudów natury na świecie. Pionowe i poziome żłobienia, przybierające 

wszystkie odcienie czerwieni, różu i pomarańczy tworzą pejzaż nie z 

tej planety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wybrzeże Na Pali 

Na Hawaje, co roku, zjeżdżają miliony turystów, których przyciąga 
niezwykły krajobraz: góry z głębokimi, zielonymi dolinami, w których kryją 
się rajskie wodospady i mieniące się kolorami, niesamowite wybrzeże Na 
Pali. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Huacachina 
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4.  Park Narodowy Banff  

To niezwykłe miejsce kryje wiele niesamowitych krajobrazów. Jednym 

z najbardziej znanych jest, najstarszy w kraju, założony w 1885 roku, Park 

Narodowy Banff. Ten położony w południowo-zachodniej części Alberty 

obszar znajduje się w obrębie Gór Skalistych . 

 

5. Hopewell Rocks  
To bajkowe formacje w Nowym Brunszwiku, kanadyjskiej 

prowincji nad Atlantykiem, graniczącej z USA. Te mierzące od 12 do 21 

metrów wysokości skały są widoczne w całości jedynie podczas 

odpływu. Dzieje się tak za sprawą rekordowych w skali światowej 

przypływów, jakie odnotowuje się w Zatoce Fundy. 
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6. Jezioro Tahoe 

 

Wyjątkowo przejrzysta woda o turkusowym odcieniu i jasne skały, 

które spoczywają zarówno na dnie, jak i na wybrzeżu, kojarzą się z rajskimi 

wyspami, takimi jak Seszele czy wyjątkowo piękną linią brzegową Adriatyku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Hamilton Pool 

 
Położony 37 km na zachód od stolicy Teksasu Hamilton Pool to staw, 

który powstał na skutek zapadnięcia się, w wyniku erozji, sklepienia nad 

podwodną rzeką. Miejsce to, które obecny kształt przybrało tysiące lat 

temu, jest teraz popularną atrakcją turystyczną. 
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8. Dolina Śmierci  

Jest częścią Parku Narodowego Doliny Śmierci w Kalifornii. Swoją nazwę 

miejsce zawdzięcza wyjątkowo wysokim temperaturom panującym tutaj przez 

większą część roku. Najwyższa zarejestrowana temperatura w okolicy to 57°C. 

Jest to odczyt w cieniu, a grunt pod stopami może się tu rozgrzać nawet do blisko 

100°C. Park Narodowy Doliny Śmierci mimo swojej nazwy pełen jest życia. Na 

jego terenie żyje wiele gatunków zwierząt i roślin, są tu pustynne łachy piachu, 

góry, a nawet okresowe rzeki i zielona oaza zamieszkana przez ludzi.. 
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9. Park Narodowy Sekwoi 

Park narodowy leżący w południowej części pasma gór Sierra Nevada, na 

wschód od miasta Visalia w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych Ameryki.  

Można tam zobaczyć największe drzewo na świecie: General Sherman, 

którego waga szacowana jest na 1200-2000 ton, co czyni je największym 

żywym organizmem na ziemi. Ma 84 m wysokości, a jego pień ma 8 m  

średnicy! Jego wiek szacuje się na 2300-2700 lat! Sekwoje są bardzo 

odporne. W rzeczywistości drzewa te giną najczęściej od… powalenia. Ich 

system korzeniowy jest dość płytki, więc jego uszkodzenie w połączeniu ze 

zbyt wilgotnym podłożem i silnym wiatrem może doprowadzić do upadku 

takiego kolosa. W przewróconej sekwoi łatwiej wyciąć dziurę niż ją usunąć. 

W Parku Narodowym Sekwoi są także miejsca, gdzie w przewróconych na 

drogę sekwojach wycięto tunele wielkości samochodu! 

 

 

 

 

 

 

Palenque 
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10. Wodospad Niagara  

Wodospad na rzece Niagara to jeden z najsłynniejszych cudów Ziemi. Można go 

oglądać od strony amerykańskiej i kanadyjskiej. Wielu twierdzi, że właśnie od 

strony Kanady, z Parku Królowej Wiktorii, wodospady prezentują się najpiękniej. 

Blisko połowa wody z wodospadu jest odprowadzana i zasila dwie elektrownie, 

zarówno po stronie kanadyjskiej, jak i amerykańskiej. W zależności od tego, jaka 

ilość jest odprowadzana, poziom wody na rzece zmienia się o kilka metrów w 

ciągu dnia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wykorzystane zdjęcia: 

- pixabay.com 

- wp.turystyka.pl 

- szwendamsie.pl 

- tripsavvy.com 

Przygotowała: Maja Mróz 

Klasa 5a 
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Co się dzieje w Australii? 

  Co roku w 

Australii jest jakiś 

pożar, lecz tym razem 

jest ich coraz więcej. 

Na tym lądzie  zaczęły 

się palić lasy, a ogień 

coraz szybciej  się 

rozprzestrzenia.  

 

Już 10,3 miliona hektarów powierzchni tego kontynentu 

zostało strawione przez ogień. 
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Co jest tego przyczyną?  

Jedną z 

przyczyn licznych 

pożarów są zmiany w 

klimacie. Teraz 

Sydney spowite jest 

kłębami dymu.  

Strażacy robią, co w 

ich mocy, by ocalić 

lasy, ale pożarów ciągle 

przybywa.  Niestety, niektórzy ludzie robili szkodę nie tylko 

innym obywatelom tego miejsca, lecz również sobie.  

Australijczycy wypalali lasy, dlatego właśnie jest coraz więcej 

tych okropnych zjawisk. Każdy człowiek, który próbował, bądź 

z powodzeniem udało mu się dokonać tak okropnego czynu, 

mam nadzieję, że już go nigdy w życiu nie powtórzy. 

Konsekwencje pożarów 

 Niestety, przez liczne 

pożary zaczęły ginąć 

zwierzęta i przez to 

jest możliwość 

zwiększenia wyginięcia 

zagrożonych gatunków. 

Zaliczają się do nich 

m.in. koale. Bardzo dużo 

zwierząt na tym 

ucierpiało. Ponad 500 

milionów zginęło. Są to gady, ssaki oraz ptaki.  
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 Nie tylko zwierzęta są 

jedynymi cierpiącymi. Od 

października 2019r. 

zginęło około 27 osób. 

Spłonęło ponad dwa 

tysiące domów. Dym się 

roznosi nawet do lodowców, 

przez co spada na nie sadza 

i coraz szybciej topnieją. Szkoły są zamykane, a temperatura 

przekracza nawet 50ºC. Mieszkańcy Australii zaczęli nosić 

maski przeciwsmogowe. Jest coraz gorzej. Na szczęście wiele 

osób udało się ewakuować. Wszystko, co się  tam dzieje, 

osiąga stan krytyczny.  

Mam nadzieję, że wszystko wróci do normy. 

 

Ciekawostka – czy wiesz, że pomimo tego, iż 

Australia leży nad oceanem, to jest tam bardzo 

gorąco. Temperatury są głównie tak wysokie przez 

klimat.  

Wykorzystane źródła: 

https://fakty.interia.pl/swiat/news-pozary-w-australii-co-sie-dzieje-na-

antypodach,nId,4254062, 

https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/pozary-w-australii-

dym-gryzie-sydney-to-cisza-przed-burza,307143,1,0.html, 

https://wiadomosci.onet.pl/swiat/pozary-w-australii-zginelo-ponad-pol-

miliarda-zwierzat-dramatyczne-zdjecia/d09ge4b 

 

Zuzanna Mrozik 5a 

 

https://twitter.com/MireilleJuchau/status/1212657401679114240 

https://fakty.interia.pl/swiat/news-pozary-w-australii-co-sie-dzieje-na-antypodach,nId,4254062
https://fakty.interia.pl/swiat/news-pozary-w-australii-co-sie-dzieje-na-antypodach,nId,4254062
https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/pozary-w-australii-dym-gryzie-sydney-to-cisza-przed-burza,307143,1,0.html
https://tvnmeteo.tvn24.pl/informacje-pogoda/swiat,27/pozary-w-australii-dym-gryzie-sydney-to-cisza-przed-burza,307143,1,0.html
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Śląsk 

 
Województwo śląskie jest położone na południu Polski, nad górną Wisłą, Odrą i 

Wartą i graniczy z Czechami i Słowacją. 

Województwo to leży we wschodniej części Śląska, zachodniej części Małopolski i 

południowej Wielkopolski. 

 

    Pod względem geograficznym województwo śląskie należy do Wyżyny Śląskiej, Jury 

Krakowsko-Częstochowskiej, Kotliny Oświęcimskiej oraz Beskidów. 

Województwo śląskie to jedyne województwo w Polsce, w którym mniej jest powiatów niż miast 

na prawach powiatu. Większość powiatów jest silnie zurbanizowana – nie pełnią one funkcji 

rolniczych, a często są terenami rekreacyjnymi dla mieszkańców dużych miast. 

Powiaty: cieszyński, wodzisławski, bielski, będziński, żywiecki, tarnogórski, częstochowski, 

zawierciański, gliwicki, raciborski, pszczyński, mikołowski, kłobucki, lubliniecki, rybnicki, 

myszkowski, bieruńsko-lędziński. 

Atrakcje i zabytki Śląska 

Szlak Orlich Gniazd 

    Śląskie jest drugim województwem z największą ilością zamków! Z dolnośląskim, która ma 

najwięcej zamków w Polsce (blisko 130), śląskie nie może się równać, jednak trzeba przyznać, 

że liczba 46 także jest bardzo imponująca. Na szczególną uwagę zasługuje Szlak Orlich Gniazd. 

Orle Gniazda, to system średniowiecznych zamków, linia obronna dawnych granic tworzącego się 

Królestwa Polskiego, którą budowę zlecił Kazimierz III Wielki. System Orlich Gniazd składał się 
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z 13 zamków królewskich wznoszonych na wysokich, trudno dostępnych skałach wapiennych – 

skąd też wzięła się nazwa nawiązująca do gniazd orłów. A także 17 zamków prywatnych, które 

miały być wsparciem obronnym dla tych pierwszych. Poza tym wybudowano jeszcze kilkanaście 

baszt, strażnic i innych warownych budowli. 

 

 
 

Park Śląski i najstarsze planetarium w Polsce 

     

   W Parku Śląskim zdecydowanie jest co robić! Jest tam wiele kilometrów ścieżek 

rowerowych, a także długa trasa rolkowa. Znajduje się tam również Wesołe Miasteczko, 

rosarium oraz najstarsze i największe planetarium w Polsce.  

 

                      
 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny w Warszawie                                           Numer 5 
  luty 2020r. 
 

W województwie śląskim są aż dwie pustynie! 

  

Pustynia Siedlecka położona jest w gminie Janów i choć tak naprawdę nie jest prawdziwa 

pustynią, a do jej powstania przyczynił się człowiek (teren dawnego wyrobiska). Jest czymś 

niespotykanym, wyjątkowym i magicznym. Koniecznie trzeba odwiedzić to miejsce będąc na Jurze 

Krakowsko-Częstochowskiej.  

Druga pustynia w województwie śląskim to Pustynia Błędowska, która położona jest 55 

kilometrów na południe od Pustyni Siedleckiej. Jest to największa pustynia w Polsce. Teren 

lotnych piasków rozciąga się aktualnie na obszarze 33 km². Do jej powstania także przyczynił 

się człowiek, a dokładniej – masowa wycinka drzew na potrzeby górnictwa i hutnictwa.  
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Park tematyczny nad Nacyną 

Park tematyczny nad Nacyną jest to bardzo popularny park w Śląsku, jest często odwiedzany 

przez turystów. 

 
 

Pomnik Bolka i Lolka 

Jest to pomnik w Śląsku wzniesiony na cześć bajki „Bolek i Lolek”, stoi on w miejscowości 

Bielsko-Białej, gdzie jeden z chłopców pokazuje właśnie na to miejsce. 
 

 
 

Źródła: 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Śląsk 

http://jestemadrian.pl/ 

https://media-cdn.tripadvisor.com/  

https://www.bing.com/images/search?q=%C5%9Bl%

C4%85sk%20pustynia%20b%C5%82%C4%99dowsk

a&qs=n&form=QBIR&sp=-

1&pq=%C5%9Bl%C4%85sk%20pustynia%20b%C5%

82%C4%99dowska&sc=0-

24&sk=&cvid=AB8144B5DE9A4B42B3D82C90D6

EB5226 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2

&id=9505B08C21EAE2E43BE84588ECD2E42F3774

7845&thid=OIP.2Xl35rNdI6JeSVK4qkre_gHaE8&m

ediaurl=http%3A%2F%2Fkolemsietoczy.pl%2Fwp 

content%2Fuploads%2F2016%2F05%2FMG_4548.jp

g&exph=680&expw=1020&q=%c5%9bl%c4%85sk+

pustynia+siedlecka&selectedindex=23&ajaxhist=0&

vt=0&eim=6 

                Julia Jaworska, klasa 5a
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Czym zajmuje się dokładnie okulista? 

 

Wzrok jest jednym z naszych 
pięciu zmysłów, a akurat nim zajmuje 
się okulista. Okulistyka, jako 
dziedzina nauk medycznych, znana 
była już w Starożytnym Egipcie. 
Wtedy już powstały pierwsze 
oryginały na kształt soczewek, okularów.  

 

           Źródło: https://www.bing.com/ 

Jak zostać okulistą? 

 

Najpierw czekają nas studia medyczne, które trwają 6 lat. W międzyczasie  
wybiera się specjalność - okulistykę. Po ukończeniu studiów  trzeba odbyć 
specjalizację i staż w dziedzinie okulistyki. Specjalizacja i staż na okulistyce 
trwają 5 lat, nie dłużej niż 7,5 roku. 

 

Jak zarabia okulista? 

 

Okulista jako stażysta otrzymuje 1880-2000 złotych, jednak już przy 
pierwszym zatrudnieniu jego zarobki znacznie idą w górę, aby zarobić 
wreszcie ok. 7 000 zł! 

https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-lekarz-okulista 

https://www.bing.com/
https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-lekarz-okulista
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Jakie są plusy i minusy bycia okulistą? 

• Wysokie zarobki, 
• Możliwość rozwoju umiejętności, 
• Kontakt z innymi i przyjemność z niesienia innym pomocy, 
• Duża odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta, to jednocześnie plus i minus. 

• Wieczne zmęczenie po pracy, 
• Kontakt z ludźmi to ma też minusy, niestety przez  nieprzyjemności, które   
sprawiają pacjenci, 
• Okulista często pracuje od rana do wieczora (a nawet w nocy), 
• Duża odpowiedzialność za zdrowie i życie pacjenta. 
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Zecer to kwalifikowany pracownik zecerni 

(drukarni), który wykonuje skład 

ręczny lub maszynowy.  

Zecerem była zarówno osoba 

pracująca w czcionkach 

fabrycznych, jak i operator 

odlewarki monotypowej składający 

tekst z bieżąco odlewanych 

pojedynczych czcionek składanych od 

razu w tekst, jak i operator odlewarki.        Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zecerstwo 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Zecer 

Pod koniec lat 90 XX w. były prowadzone zajęcia w Zespole 

Szkół Poligraficznych w Warszawie. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zesp%C3%B3%C5%82_Szk%C3%B3%C5%82_Poligraficznych_im._Marsza%C5%82ka_J%C3%B3zefa_Pi%C5%8

2sudskiego_w_Warszawie 

Źródła: 

www.kalander.com.pl/03_warsztaty/02_w_drukarskie/img_m/presswork_kalander.jpg 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zecer 
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ch 
1) Ch piszemy zazwyczaj na końcu wyrazu. 

 

 

3) gdy wymienia się na „sz” ,”s”, „ś [si]” 

 

 

 

 

 

 

4) po spółgłosce „s” 

 w wyrazach, których pisowni nie uzasadnia żadna 

reguła ortograficzna
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h 
1) H piszemy gdy wymienia się na „g”, „z”, „ż” 

 

 

 

 

 

 

2) W wyrazach , których pisowni nie uzasadnia  

żadna reguła ortograficzna 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia ze strony: pixaby.com oraz shutterstock.com 
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Gra jest przeznaczona dla osób od 5 lat wzwyż. Chętnie grają w 

nią zarówno dzieci, jak i dorośli.  

Planszówka przedstawia kultową grę „Mario”. Można się wcielić 

w ulubionego bohatera, wybierając odpowiedni pionek. Gracze kupują 

różne posiadłości związane z mapą podróży Mario po różnych 

wymiarach. Po przejściu przez start każdy dostaje 2 monety i ma 

możliwość pokonania Bossa poprzez rzucenie wybranej liczby oczek. 

Kiedy gracz stanie na polu kupionym przez przeciwnika, musi 

zapłacić określoną kwotę na karcie kupna. Gra kończy się, kiedy 

grający stoczą walkę ze wszystkimi Bossami. Wygrywa osoba, która 

zdobędzie najwięcej punktów za kupno posiadłości (od 10 do 50 

punktów za sztukę).  
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Polecam tę grę, ponieważ jest bardzo interesująca, pełna 

zwrotów akcji i nieprzewidywalna.  Jest dostępna w dwóch 

wariantach: Monopoly Mario i Monopoly Mario Go-carts. Ciekawą 

opcją jest dokupywanie różnych postaci, aby każdy mógł wybrać 

swoją ulubioną. Moja ocena gry to *****  

OCENA: 

***** - możesz grać godzinami bez przerwy 

**** - jest dobra, ale czegoś brakuje 

*** - jako-tako, może być 

** - ziewasz z nudów 

* - strata kasy 

 

EMIL SYMOŁON, 5A 
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