Z uśmiechem
robi
„Przekręty”

j Zadania z matematyki
dla tegorocznych maturzystów j str. 3
j Ćwiczenia sprawdzające
dla gimnazjalistów j str. 6
j Testy maturalne z biologii j str. 8–9
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oraz

Marzenę Matschay-Kacprzak
zgłosili do tytułu Superbelfra
jej uczniowie z XVII LO
imienia Agnieszki Osieckiej.

j Sprawdź, czy wygrałeś – rozwiązanie
krzyżówki z 24 stycznia j str. 7

ZA TYDZIEŃ

j Zadania z matematyki
dla maturzystów
j Powtórka z lektur
– „Poezje” Cypriana
Kamila Norwida
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Warto postarać się o certyfikat

Znajomość języka potwierdzona
Beata Bugajska

I

stnieje wiele międzynarodowych organizacji wydających
certyfikaty. Jedną z nich jest International Certificate Conference,
która stworzyła jednolity system
egzaminów dla10 najważniejszych
języków. Prawo do przeprowadzania egzaminów otrzymują wybrane
ośrodki (w tym szkoły językowe)
w poszczególnych krajach.
Posiadanie certyfikatu pomaga znaleźć miejsce na zagranicznych uczelniach. Jest to również
prosta i wygodna dla pracodawcy metoda wyboru pracownika.
– Znajomość języka angielskiego, poparta międzynarodowym

certyfikatem, daje duże możliwości. Niektóre wyższe uczelnie
zwalniają dzięki niemu z egzaminów wstępnych lub lektoratów. Ponadto większość międzynarodowych firm wymaga poświadczonej takim dokumentem
wiedzy z języka obcego – uważa
Przemysław Max Mościcki z British Language Centre. – Wybierając spośród kilku kandydatów
o takich samych kwalifikacjach
pracodawca postawi na osobę,
która może przedstawić dowód
na znajomość języka – wyjaśnia.
Najpopularniejsze dyplomy zaświadczające o znajomości języka
ogólnego to wydawane przez International Certificate Conference

certyfikaty TELC (The European
Language Certificates) oraz University of Cambridge (takie jak np.
First Certificate in English).
Biznesmeni mogą zdobyć certyfikaty z języka angielskiego, które
przydadzą się wprowadzeniu międzynarodowych interesów. Donajpopularniejszych certyfikatów biznesowych (także branżowych) należą np. wydawane przez Londyńską Izbę Przemysłowo-Handlową
(LCCI), takie jak English for Business czy Spoken English for Industry and Commerce. Co ciekawe,
niektóre egzaminy LCCI zdawane
są także przez obywateli Wielkiej
Brytanii wcelu potwierdzenia wiedzy branżowej. •
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Wielu studentów zdobywa kolejne certyfikaty językowe, podnosząc sobie
coraz wyżej poprzeczkę. Ich posiadanie to mocna karta w ręku, którą
warto mieć. Większość certyfikatów, które można uzyskać w Polsce, jest
respektowana na całym świecie

Andrzej Templin, uczący się w British Language Centre, stara się o uzyskanie
certyfikatu Trinity College London.

W YBRANE CERT YFIKAT Y JĘZYKOWE
ANGIELSKI

FRANCUSKI

egzaminy na certyfikaty DELE (Diploma
de Espanol como Lengua Extranjera):
> Diploma Inicial – poziom podstawowy,
> Diploma Intermedio – poziom średnio
zaawansowany,
> Diploma Superior – poziom
zaawansowany plus znajomość kultury
hiszpańskiej.

REKLAMA

znajomość języka niemieckiego
na poziomie średnio
zaawansowanym,
> Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP)
– poziom zaawansowany,
> Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP)
– uprawnia do studiów na niemieckich
uczelniach.
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Langue Francaise) – po zdaniu egzaminu
z podstaw,
> DELF II stopnia – umiejętność komunikacji
i znajomość kultury francuskiej,
> DALF (Diplôme Approfondi
en Langue Francaise) – wymaga
znajomości języka na poziomie
akademickim.

REKLAMA

> Instytut Cervantesa w Polsce przeprowadza
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HISZPAŃSKI

> Zertifikat Deutsch (ZD) – potwierdza
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NIEMIECKI

> DELF I stopnia (Diplôme d’Études en

REKLAMA

REKLAMA

CERTYFIKATY CAMBRIDGE:
> First Certificate of English (poziom
podstawowy),
> Certificate of Advanced English
(zaawansowany),
> Certificate of Proficiency in English (bardzo
zaawansowany),
> TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
– amerykański test komputerowy.

KORKI EUROPA NA JĘZYKACH

UCZ SIĘ Z NAMI!
Słuchajcie i ściągajcie. Tekst umieszczony
obok znajdziecie wchodząc na stronę
www.wroclaw.naszemiasto.pl.
Powodzenia.

There are many ways to
remember lists of things.
Here is one of them:
My Very Excellent Mother Just Served Us
Nine Pizzas
The initial letters MVEMJSUNP stand for
Mercury Venus Earth Mars Jupiter Saturn
Uranus Neptune and Pluto, which are in the
correct order from the sun outwards.
Here are some others. What do you think they
are used to remember?
1. Noisy Elephants Squirt Water
2. Richard Of York Gave Battle In Vain
3. I Saw Our Sherpas Climb Everest Last Easter
Sunday
4. How I need a drink, alcoholic of course, after the
heavy lectures involving quantum mechanics!

1. North, South, East and West on a compass (going
clockwise).
2. Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Indigo, Violet, the
colours of a rainbow.
3. The spelling of the word ‘isosceles”, which is a type of
triangle.
4. This one is not to do with the first letters but the number
of letters in each word. It gives you the first fifteen digits
of pi: 3. 141 592 653 589 79.
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We have lift off!
A

fter two false starts, the
Americans have sent
a special probe on a long
journey to Pluto. This will be the
last planet in our solar system to
get a visit from one of our robot
reporters. There are so many
things we do not know about
planet number nine. We don’t
even know for certain if it is
a planet. We know it is extremely cold (minus 220 degrees Celsius, colder than Wrocław was
a couple of weeks ago). We
know it has no atmosphere and
takes 248 years to go round the
sun. Hopefully we’ll get more
information in a few years.
If you are planning a holiday
on another planet, remember to
prepare carefully. You will need
a lot of sunscreen for Mercury,
as temperatures can rise as high
as 420 degrees. The other side
of the planet is colder, minus 180 degrees, and the nights
are over 4000 hours long, so
bring a torch.
Although it is further away
from the sun, Venus is hotter on
average (460 degrees). It also
has an atmosphere. Unfortunately it’s an atmosphere of carbon
dioxide and sulphuric acid, so
remember not to do any breathing while you visit.
Why not visit Jupiter? This is
the second brightest planet and
it’s pretty big and heavy (318 times the mass of Earth), so parking is not a problem. The fact
that it is a large ball of liquid and
gas might be a problem if you
are looking for somewhere to
pitch a tent. And the gravity will
crush you to death, so you might have difficulty finding
a company that will sell you holiday insurance.

RYS. MAGDALENA WOSIK

www.e.gazeta.wroc.pl

Mars is my favourite, but it
doesn’t seem to like us. Did
you know that 60 perc. of probes sent there have gone
wrong? One Russian probe pointed its transmitter in the
wrong place and missed Earth
by thousands of kilometres. An

American one crashed after
a few seconds because of
a missing minus sign
(-) in a long list of numbers.
The British joined in with
one of the cheapest: Beagle 2.
It’s lying on the surface of the
red planet somewhere but we

do not know in how many pieces. An American photograph
last month showed it might be
sitting safely, but asleep, in
a crater, but it might just be
a photograph of another crater. Never mind. Maybe next time.

GLOSSARY
lift off! – rakieta wystartowała!
atmosphere – atmosfera
sunscreen – filtr słoneczny
a torch – latarka
mass – masa

to crush – zgnieść
insurance – ubezpieczenie
a transmitter – nadajnik
radiowy
a crater – krater
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Did you know?
If you celebrated Christmas the traditional
Polish way, you will have seen Venus.
, it
When people see the first ‘star” in the sky
is usually this planet. You can still see it in
the morning, brighter than any star.
A probe made by Europe and the USA
to
together went wrong just before getting
Mars because one par t was built in metric
(centimetres) and the other in imperial
measurements (inches).
Before 1962 astronomers thought one side
.
of Mercury always faced away from the sun
We now know it turns three times every two
Mercury years. This is why one side is so
cold.

