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Rok szkolny na dobre się zaczął... Co za tym idzie wrócił czas intensywnej nauki i 

codziennego poszerzania wiedzy. 

Nastał czas wielu zmian. Nowa szkoła, klasa, konfrontacja z rozszerzeniami, a także ze 

zbliżającymi się egzaminami, to tylko część przygód, z którą przyjdzie się zmierzyć uczniom. 

Mimo pozytywnego nastawienia, nie obejdzie się bez uczucia zmęczenia, które jest 

nieodzownym elementem wczesnego wstawania, pisania wypracowań i rozwiązywania 

skomplikowanych problemów matematycznych. My uczniowie, mamy na to jednak swoje 

sposoby. Jednym z nich jest Ona… Kawa! Czarna, z mlekiem, z czekoladą, zawsze wspaniała 

i pobudzająca do działania. Nowa redakcja gazetki Wi-fi, właśnie temu cudownemu napojowi 

poświęca pierwsze tegoroczne wydanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kawie, a tym 

samym poznać jej nowe oblicze, znajdziesz tu coś dla siebie. 

Redaktor naczelny 
 

Magdalena Miszczuk 
 

Źródło: Pexels.com 
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Witamy naszych Czytelników – Miłośników Języka Niemieckiego – w nowym roku szkolnym 

2019/2020. Miło nam powitać w naszych szeregach nowe grono – uczniów grup DSD klas 7 oraz 

pierwszych liceum. Cieszymy się, że z roku na rok jest nas coraz więcej. Życzymy wszystkim 

powodzenia i wiele radości z nauki. Na początek mamy dla Was kilka rad, jak skutecznie i 

efektywnie uczyć się języka obcego. Miłej lektury i wszystkiego dobrego na nowy rok szkolny!:) 

I. Beginne mit dem Sprechen so früh wie möglich! 
 

Nawet znając kilka słów, twórz proste dialogi, staraj się wykorzystać znane Ci słownictwo w każdej 

możliwej sytuacji. 

II. Sei motiviert! 
 

Bądź zmotywowany, miej konkretny cel, powód nauki języka. Niech to będzie egzamin maturalny, 

certyfikat, zagraniczne wakacje, koledzy mówiący w danym języku czy też ulubiony pisarz – każdy 

powód jest dobry, jeśli daje Ci motywację i chęć do nauki. 

III. Integriere die Sprache in deinen Alltag! 
 

Ucząc się nowych słów czy zwrotów, wykorzystaj je w swoim życiu codziennym – chociażby głośno 

opisując to, co robisz; nazywając swoje plany czy nazywając w języku obcym otaczające Cię 

przedmioty. 

IV. Hab keine Angst, Fehler zu machen! 
 

Popełnianie błędów to naturalna rzecz w nauce czegokolwiek. Każdy ma do nich prawo, a co więcej – 

błędy przynoszą swoje korzyści – popełniając je, a następnie korygując, wiesz, nad czym musisz jeszcze 

popracować i co zrobić, by je stopniowo eliminować. 

V. Nutze die Sprache in verschiedenen Situationen! 
 

Ucz się języka w różnych sytuacjach – czytaj obcojęzyczne strony internetowe, oglądaj filmy, słuchaj 

muzyki, prowadź pamiętnik w języku obcym! Rób to, co sprawia Ci przyjemność i zbliżaj się do celu! 

VI. Überlege, welcher Lerntyp du bist! 
 

Pomyśl, jak najłatwiej przychodzi Ci nauka słówek, gramatyki etc. Czy musisz nowe rzeczy usłyszeć, 

zobaczyć, czy samemu powtórzyć? Ustal, jakim typem jesteś, dobierz odpowiednie metody i... do dzieła! 

VII. Hab Spaß am Lernen! 
 

Zrelaksuj się, odłóż na bok perfekcjonizm – nawet rodzimi użytkownicy języka popełniają błędy. 

Ważne, że robisz postępy i wiesz, po co się uczysz, reszta przyjdzie z czasem! :) 
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Kawa czarna jak moja dusza 

 
Czarne strumienie płyną w żyłach. Napędzają organizm, pobudzają umysł do działania. A w nim 

czarne myśli nieustannie pędzą zupełnie jakby pomyliły 

wszystkie kierunki, plączą się, gubią, to znów zawracają. 

Czarne są te oczy, których spojrzenie sprawia, że wszystko 

inne idzie w zapomnienie. A dusza czarna, czarna jak ta 

kawa, która koi czarne nerwy. 

 

Czy to tylko napój, czy coś więcej? Na pozór nieistotna, 

błaha, lecz gdy jej zabraknie, czujemy dziwną pustkę, 

niedosyt. Jakby nas czegoś pozbawiono. W głowie pojawia 

się ta osobliwa tęsknota, potrzeba jej bliskości, obcowania 

z nią. Myśl o niej trapi nasze strudzone umysły, a gdy 

doświadczamy jej obecności czujemy się szczęśliwi. Jej 

zapach subtelnie koi i pobudza. To właśnie ona, to kawa. 
 

 
 
 
 
 

 
Anna Rymarczyk "Poranna kawa" 

Okazuje się, że kawa odgrywa dość istotną rolę w naszym 

życiu. Jest częścią naszej codzienności, rutyny. Dla 

każdego ma nieco inne znaczenie. Sprawia nam 

przyjemność.  Często  jest  też  istotnym   czynnikiem 

zacieśniania relacji, bo w końcu czy istnieje lepszy sposób 

spędzania wolnego czasu niż spotkanie z przyjacielem przy filiżance dobrej kawy? Napój ten staje 

się więc synonimem szczerych rozmów, możliwości poznania drugiego człowieka. Jest 

pretekstem do wyznawania uczuć, o czym niestety tak często zapominamy. 

Długo można byłoby rozwodzić się nad znaczeniem kawy. Pewny jest jednak fakt, że towarzyszy 

nam ona podczas tych momentów, gdy pozwalamy sobie na chwilę przerwy, odpoczynek, 

spotkanie z drugą osobą i na wyrwanie się choć na moment z szarej codzienności. Dlatego też 

kawa kojarzy nam się z czymś przyjemnym. Tak naprawdę stanowi ona tylko miły dodatek, przy 

którym doświadczamy cennych momentów życia. 
 

Warto jest więc doceniać te krótkie chwile, ulotne momenty i drobne gesty. To właśnie one 

nadają naszemu życiu najpiękniejszych kolorów. Tak samo jak filiżanką dobrej kawy rozkoszujmy 

się życiem. Odkryjemy wtedy, że odcień czerni tak naprawdę skrywa w sobie spektrum 

wszystkich innych barw. 

 

Karolina Dudek 
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„Ale skąd to się wzięło?” – krótka historia oswojenia kawy 

Kawa uważana jest za jeden z najpopularniejszych napojów na całym świecie. 

Znana jest niemalże wszędzie i w każdym miejscu ma swoich wiernych fanów. 

Mało kto wie jednak, jak długo ziarna kawy musiały walczyć o to, aby zostać 

docenione… 

Etiopia – kolebka kawy, miejsce, w którym w I tysiącleciu przed naszą erą po raz pierwszy użyto jej w 

celach spożywczych. Właśnie przez tamtejszych kupców, kawa trafiła najpierw do Jemenu, a następnie na 

tereny dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. Beduini, widząc pobudzone kozy spożywające wysuszone na słońcu 

ziarna kawowca, wpadli na pomysł wytwarzania 

z nich napoju, poprzez wcześniejsze uprażenie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: wandertrails.com 

Popularność kawy w Arabii, nie wpłynęła jednak 

na rozpowszechnienie tej używki. Inne ludy 

Bliskiego Wschodu bardzo sceptycznie 

podchodziły do nowego wynalazku. Napój 

początkowo spotykał się nawet z krytyką wśród 

islamskich duchownych. Twierdzili oni, iż  kawa 

i jej pobudzające właściwości, może mieć zły 

wpływ na przyszłe zbawienie człowieka. W 

takich miejscowościach jak Kair, czy Mekka 

wprowadzono całkowity zakaz jej spożywania. 

Szturmu kawy nie dało się jednak zatrzymać. W 

1554 roku w Stambule powstała pierwsza kawiarnia. Miejsc gdzie kawa była jedynym podawanym 

napojem, jednak przybywało, a tym samym zniesiono restrykcje jej dotyczące. W XVI wieku Imperium 

Osmańskie stało się imperium kawą płynącym. Nic więc dziwnego, że do dzisiaj turecka kawa uchodzi za 

jedną z najdroższych i najlepszych na świecie! 

Zatem, jak to było z kawą w Europie? Historia lubi się powtarzać… Część starego kontynentu uważała, że 

ziarna kawowca będące arabskim „wynalazkiem”, są dziełem szatana. Wielu duchownych podejmowało 

walkę z kawą. Co więcej, picie jej, przez pewien czas było uznawane za grzech! Zalegalizowanie kawy, 

stało się kwestią na tyle sporną, że wymagało nawet interwencji papieża. Ten jednak, rozwiał wątpliwości, 

jakoby kawa miała zły wpływ na duszę człowieka i w ten sposób pozwolił jej na wkroczenie do świata 

chrześcijańskiego. 

 

W XVI wieku, rozpowszechniły się podróże, co dało szansę kawie na zaistnienie na europejskich stołach. 

Szczególnie szybko napój wpisał się w łaski Anglików i Francuzów, którzy wykorzystywali kawę nie tylko 

jako dodatek do posiłków, ale także jako lekarstwo na stres i zmęczenie. W ciągu 30 lat od powstania 

pierwszej londyńskiej kawiarni, liczba takich miejsc zwiększyła się w Anglii do 3000! Prężnie rozwijający 

się handel sprawił, że kawa zalała niemal całą Europę… Następnie obecne Stany Zjednoczone… Później 

trafiła w najdalsze zakątki Azji. 

 

To w taki sposób kawa stała się najpopularniejszą używką, na całym świecie! 

 

Magdalena Miszczuk 
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Ciekawostki o kawie 

Kawa to bardzo interesujący napój. Zebraliśmy na jej temat 

dziesięć najciekawszych faktów! Dzięki nim lepiej poznacie 

swój ulubiony napój. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. By zrobić standardowe espresso wystarczą tylko 42 ziarna kawy. Pamiętajcie 

o tym, gdy następnym razem będziecie ją sobie robić ☺ 

2. Jeżeli pijecie kawę, by dostarczyć sobie energii, nie dodawajcie do niej mleka. 

Spowalnia ono wchłanianie kofeiny i zmniejsza jej działanie. 

3. Kawa jest mocniejsza od energetyków, bo zawiera więcej kofeiny. Jest od 

nich także zdrowsza, ponieważ nie zawiera sztucznych dodatków… Wiecie już, 

co wybrać ☺ 

4. Dodanie szczypty soli do kawy może wzmocnić jej smak i odebrać gorzkość. 

5. Kawa dostarcza organizmowi sporą ilość witamin B2 i B5, które regulują 

działanie układu nerwowego. 

6. Przeciętny Polak zużywa w ciągu roku około 3,5 kg kawy. 

7. Kofeina zaczyna działać na organizm już po 10 minutach. Kawa jest zatem 

idealnym, chwilowym zastrzykiem energii. 

8. Kawa to najczęstszy napój pity przy śniadaniu. Stanowi aż 65%. 

9. Żeby przedawkować kofeinę, musiałbyś wypić 100 kubków kawy. 

10. Nazwa kawy pochodzi od arabskiego słowa „gahwah”. Oznacza ono 

„usuwająca zmęczenie”. Nazwa ta idealnie pasuje do naszego ukochanego 

napoju. 

 

 
Alicja Stypułkowska 
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Co nauczyciele sądzą o kawie? 
 

Nauczyciele opowiedzieli nam o swoim ulubionym napoju. Czy uważają, że jest 

zdrowy? Jak często go piją i z czym? 

 

 
P. Prof. Skrodzka uważa, że kawa pita w rozsądnych ilościach jest jak najbardziej wskazana. Poranek 

bez tego napoju jest dla niej nie do wyobrażenia! Pije kawę nawet pięć razy dziennie! Lubi ją pod 

każdą postacią: na ciepło i na zimno. Nie dodaje do niej cukru, jedynie odrobinę mleka. 

 
 
 

P. Prof. Łuszczewski lubi pić kawę, ale nigdy natychmiast po przebudzeniu ani przed śniadaniem. 

Zwykle robi ją sobie dwa razy dziennie: po pierwszym posiłku i w ciągu dnia. Mówi, że zupełnie mu to 

wystarczy, by dostarczyć organizmowi energii. Nie dodaje do niej cukru i mleka, ponieważ według 

niego czarna jest najlepsza i najbardziej wartościowa. 

 
 
 

P. Prof. Chomiczewska myśli, że kawa szkodzi zdrowiu. Mimo to, bardzo ją lubi i pije dwa razy 

dziennie. Nigdy jej nie słodzi. Woli ciepłą kawę od mrożonej. 

 
 
 

P. Prof. Zdrajkowska uwielbia kawę. Uważa, że dzień bez kawy jest dniem straconym. Zaczyna od niej 

poranek. Potem wypija jeszcze od dwóch do trzech. Najbardziej lubi pić kawę po turecku. Uważa, że 

napój musi być gorzki, więc nigdy go nie słodzi. 

 
 
 

P. Prof. Dobkowski pił kawę tylko raz w życiu i mu nie posmakowała. 
 
 
 

P. Prof.Ogryzko pije słabą kawę z mlekiem. Najbardziej lubi słodkie napoje smakowe np. 

marcepanowe. 

 
 
 

P. Prof. Świetlicki pije kawę dwa razy w tygodniu. Dzięki temu odczuwa większą przyjemność z jej 

picia. Najbardziej lubi pić rozpuszczalną kawkę z cukrem. 

 

Maria Koruch 
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Najlepsza kawa w mieście? 

Jeżeli chwila relaksu, to tylko z kubkiem pysznej kawy. W Białymstoku funkcjonuje 

sporo urokliwych lokali, tylko które z nich serwują dobrą kawę? Mamy na to 

odpowiedź! Przedstawiamy ranking kawiarni godnych polecenia. Jaką kawę 

wybierzesz? Z gałką lodów, syropem karmelowym, a może klasyczne espresso? Wybór 

jest przeogromny. 

 

 
Baristacja 

 

ul.Sienkiewicza 7 
 

Przeuroczy coffeeshop, który nęci zapachem kawy i wypieków, bo to również piekarnia. 

Można tam zjeść wegańskie brownie (ale niekoniecznie), ciasteczka słodzone miodem, a 

kawę wypić na miejscu lub wziąć na wynos. Bariści chętnie podpowiedzą Wam to i owo, o 

mieszankach ziaren, przygotują alternatywną kawę albo tradycyjne espresso. 

 

 
Fly High Coffee 

 

ul.Lipowa 16/24 
 

Urokliwa kawiarnia z najlepszymi jagodziankami w mieście! Wystrój jest bardzo klimatyczny 

i ciekawy, a obsługa to profesjonalni pasjonaci kawy i wypieków. Na pracownikach się nie 

kończy, ponieważ ciasta same w sobie są przepyszne i zbalansowane. 

Szeroki wybór kaw i herbat, który pozwoli każdemu wybrać cos dla siebie! 

 

 

Kafejeto 
 

ul. Mazowiecka 48 
 

Kafejeto oprócz kawiarni, jest także palarnią kawy speciality. Spróbujecie tutaj między 

innymi kawy z Brazylii, Etiopii, Gwatemali oraz z Kolumbii. Z tego miejsca nie wyjdziesz 

nieusatysfakcjonowany. Dlaczego? Bo to właśnie tutaj możesz zjeść: lody, szalone ciasta, 

desery, dania na ciepło, słone przekąski i oczywiście wypić przepyszną kawę. 
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7Metod 
 

ul.Jana Kilińskiego 7 
 

Można u nich wypić kawę na co najmniej 7 

różnych sposobów - stąd też bierze się nazwa 

samej kawiarni. Oprócz kaw z segmentu 

speciality, można się u nich napić pysznych 

herbat (białych, zielonych, owocowych), a 

także świeżo wyciskanych soków oraz 

smoothies. W chłodne wieczory można się 

ogrzać grzańcem białym, bądź też 

czerwonym. W menu znajdują się także 

dania, przygotowywane z lokalnych 

składników. Lokal jest idealny na spotkania 

grupowe, na które można zarezerwować 

miejsce z wyprzedzeniem. 

 

 

 

 
Sklep i pijalnia kawy "Pożegnanie z Afryką" 

 

ul.Ludwika Waryńskiego 4 
 

Niezwykłe miejsce z niesamowicie pyszną kawą! Lokal przyciąga nie tylko wystrojem ale 

oczywiście szeroką ofertą kaw. Można tu posmakować jej najrozmaitszych gatunków. W 

menu tej kawiarni każdy znajdzie coś dla siebie. Od jasno palonej arabiki z regionu Chiapas, 

do waniliowo-orzechowej kawy bezkofeinowej. 

 

 
Aleksandra Jankowska 

Vincent van Gogh "Café Terrace at Night" 
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Louis-Marin Bonnet "The Woman Taking Coffee" 

Jak się pije kawę w filmie i literaturze? 

Diabelnie mnie złoszczą takie rzeczy, kiedy ktoś mówi, że kawa jest gotowa, a naprawdę 

dopiero się bierze do zaparzenia tej kawy. 

J.D. Salinger, Buszujący w zbożu 

Szybko, powoli, w pośpiechu, nerwowo, celebrując każdy krok parzenie, a następnie 

każdy łyk. Różnie. Za każdym razem ikonicznie. Wszyscy znamy pierwszą scenę Śniadania u 

Tiffany'ego (1961), gdzie główna bohaterka pije kawę na wynos i marzycielsko patrzy na 

wystawę biżuterii. To właśnie ten moment jest powiązany z kultowym już tytułem. 

 

Chemex, prosty ekspres do kawy, pojawił się w tylu filmach i serialach, że mogłaby 

zostać o tym napisany oddzielny artykuł. Począwszy od Dziecka Rosemary Romana Polańskiego, 

gdzie jest to ulubiony sposób parzenia kawy przez główną bohaterkę- Rosemary Woodhouse . 

Chemex pojawia się również w Ruchomym celu czy 

Telefonie towarzyskim, zaś w Interstellarze bohaterowie 

używają go do filtrowania wody. W Przyjaciołach przy 

porannych u Monici tytułowi przyjaciele dzielą się kawą, 

właśnie z tej zaparzarki. Możemy też ją zauważyć jako 

element wystroju w serialu Mad Men w mieszkaniu Dona 

Drapera. Lecz Chemex nie występuje tylko na ekranie. W 

powieści Iana Fleminga Pozdrowienia z Rosji James 

Bond uwielbia używać go. 

 

Jak mówimy już o literaturze to niewątpliwie 

warto wspomnieć fragment Pana Tadeusza opisujący 

wyjątkowy sposób przyrządzania napoju, gdzie w 

porządnych domach jest zatrudniona oddzielna niewiasta 

zajmująca się robieniem kawy. Niestety nie wszyscy 

przedstawiciele polskiej literatury zgadzali się co do 

wspaniałości tego trunku. Jan Andrzej Morsztyn w XVII 

wieku pisał: Napój, jak brzydka trucizna i jady, (...), 

Niech chrześcijańskiej nie plugawi gęby… . Jednak już w 

latach dwudziestych poprzedniego wieku Antoni Lange żywił inne odczucia odnośnie kawy: 

 

 II. KAWA.  (fragment) 

Witaj mi, witaj, wonna czaro mokki! 
Kocham twą duszę, o płynny hebanie, 
Aromatyczne pary twej obłoki, 
Któremi buchasz w polewanym dzbanie, 
Kiedy kipiące twych ziarn gotowanie 
Cały glob ziemski czyni mą dzierżawą; 
Oto spoczęłaś w białej porcelanie, 
Arabskich pustyń córo, czarna kawo! 

 
Bo przecież kawa to prawdziwa poezja! 

 
 

Małgorzata Andruszkiewicz 
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Szok! Nie zrobił kawy w kubku 

tylko.... [ZOBACZ JAK] 

 
Wielu z nas ceni sobie filiżankę dobrej kawy. Niektórzy nie wyobrażają sobie dnia 

bez tego napoju. Jedni preferują rozpuszczalną, inni z ekspresu ciśnieniowego czy kawiarki, 

a jeszcze inni wolą zaparzaną prosto w kubku. A zastanawialiście się kiedyś, do czego 

jeszcze może nam się przydać kawa? 

Maseczka kosmetyczna 
 

Wiele osób pewnie słyszało o tym triku. Jeżeli nie wiedzieliście jak się do tego zabrać, 

teraz podajemy wam przepis. Do wykonania maseczki z kawy potrzebne nam będą: 4 łyżki 

fusów z kawy, 4 łyżki gorzkiego kakao, 8 łyżek jogurtu i 2 łyżki miodu (dla cery suchej) albo 

2 łyżki soku z cytryny (dla cery tłustej). Nakładamy na twarz i szyję, i pozostawiamy do 

wyschnięcia. Wszystko zmywamy ciepłą wodą. 

Odżywka do włosów 
 

Kawa może mieć zbawienny wpływ nie tylko dla naszej skóry, ale również dla 

naszych włosów. Można wetrzeć fusy w skórę głowy, a następnie dobrze je spłukać. Można 

też płukać włosy świeżo zaparzoną 

ostudzoną kawą. Należy tylko pamiętać o 

właściwościach barwiących kawy. 

Odżywkę taką powinniśmy stosować przy 

ciemnych kolorach włosów. Chyba że masz 

już dość bycia blondynką/blondynem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Frederick Carl Frieseke "Woman Applying Makeup” 

Śmierdzące dłonie 
 

Kiedy robimy na obiad rybę albo 

inną potrawę, do której używamy sporej 

ilości czosnku, to niestety jesteśmy 

narażeni na nieprzyjemny zapach. Zwykłe 

mycie rąk wodą z mydłem, nie zlikwiduje 

tego problemu. Warto wtedy użyć ziaren 

kawy i potrzeć nimi dłonie. Zawarty w 

kawie tłuszcz i olejek eteryczny 

zneutralizuje problem. 
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Środek przeciw pchłom 
 

Jeżeli nasz czworonóg złapał na spacerze pchły, to musimy je jak najszybciej 

zwalczyć. Czasami kąpiel w szamponie przeciwpchelnym, okazuje się nie do końca 

skuteczna. Warto wtedy przy okazji kąpieli natrzeć sierść naszego pupila fusami zmieszanymi 

z wodą. Takiego zmasowanego ataku żadna pchła nie zniesie. 

Odstraszacz kotów 
 

Jeżeli jednak nie mamy zwierzaka i definitywnie nie chcemy go mieć, a miejscowe 

koty upodobały sobie nasze rośliny w ogrodzie, wystarczy wysypać wokół roślin fusy po 

kawie. Można też dorzucić tam kilka skórek pomarańczowych. Roślinom nie stanie się 

krzywda, bo kawa jest też świetnym nawozem, a koty z pewnością będą unikały naszej 

posesji. 

 

 
Pułapka na karaluchy 

 

Jeżeli mniejsze zwierzątka też nas irytują albo chcemy je złapać i udomowić, 

wystarczy zrobić prostą i skuteczną pułapkę. Nalewamy do szklanki lub słoika 2,5 do 5 cm 

fusów po kawie, następnie naklejamy na pojemnik dwustronną taśmę klejącą. Aromat kawy 

zwabi karaluchy do pułapki. Po złapaniu, karaluch może stać się naszym nowym 

przyjacielem! 

Poprawiacz humoru 
 

Może wstałeś dzisiaj z łóżka lewą nogą albo ktoś niemiłosiernie Cię zdenerwował? Na 

to też znajdzie sie prosty sposób. Weź kubek z pyszną, aromatyczną kawą. Najpierw 

rozkoszuj się jej zapachem. Wyobraź sobie słoneczną krainę, w której to zostały zebrane jej 

ziarna. Następnie podejdź do kogoś, kto Cię zirytował i jednym szybkim ruchem przechyl 

kubek na tę osobę. 

Sposób zalecany jedynie dla osób, które potrafią szybko biegać !!! 
 
 
 

Aleksandra Jankowska 



13 
 

Tylko u nas! Rysowany quiz z przewodniczącym! 

Starożytni wpadli na pomysł przekazywania informacji piktogramami przed wynalezieniem 

pisma. Natłok emotikonów i innych uproszczeń, sprawia, że zmniejsza się rola słowa 

pisanego. Czy możliwa jest jednak całkowita rezygnacja z pisma? 

Przed takim wyzwaniem stanął przewodniczący – Grzegorz Dzieniszewski. Zobaczcie, jak 

sobie poradził ze zilustrowaniem własnych odpowiedzi. 

 
 
 

1) Kawa czy herbata? 
 

 

 

 2) Białystok czy Augustów? 
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3) Matematyka czy fizyka? 
 
 
 

 

 4) Wolisz rozwiązywać zadanie w układzie inercjalnym czy nieinercjalnym? 

 



15 
 

5) Blondynka czy brunetka? 
 
 
 

 

 6) Mickiewicz czy Słowacki? 
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7) Macdonald czy KFC? 
 

 
 

 8 ) Nigdy się nie zakochać czy mieć złamane serce? 
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WIELKI QUIZ – JAKĄ KAWĄ JESTEŚ? 

Podobno to co jemy, a tym wypadku to, co pijemy odzwierciedla naszą duszę! 

Sprawdź sam, co twoje wybory mówią o Tobie! 

PYTANIE NR 1 
 

Którym typem przyjaciela jesteś? 
 

A. Motywującym! (wierzę, że zawsze nam się uda!) 

B. Super Aktywnym (zawsze zabierasz ich w najfajniejsze miejsca!) 

C. Starsza siostra (Twój magiczny plecak zawsze znajdzie trochę miejsca na apteczkę (w 

RAZIE POTRZEBY) ) 

D. Królowa Social Mediów (Żadne wyjście nie zostanie zapomniane, zwłaszcza, że je 

udokumentujesz) 

PYTANIE NR 2 
 

Jaki gatunek filmów lubisz? 
 

A. Dokumenty i reportaże 

B. Relacje sportowe 

C. Romanse 

D. Fantasy 

E. Nie oglądam filmów, wolę seriale! 
 

PYTANIE NR 3 
 

Jaka jest t woja ulubiona pora roku? 
 

A. Jesień 

B. Zima 

C. Lato 

D. Wiosna 

PYTANIE NR 4 

Kawa z cukrem czy bez? 
 

A. T A K 

B. Nie… 

PYTANIE NR 5 

Dlaczego pijesz kawę? 

A. Bo daje mi energię! 

B. Lubię pić ją ze znajomymi! Kawa tylko w towarzystwie 
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C. Jest ukojeniem w zimowe wieczory 

D. Lubię w niej kreatywne połączenia! 

E. Lubię jak smakuje z mlekiem... 
 

PYTANIE NR 6 
 

Twój ulubiony kolor? 
 

A. Niebieski 

B. Czarny 

C. Żółty 

D. Fioletowy 

E. Różowy 

PYTANIE NR 7 

Co lubisz robić wolnym czasie? 
 

A. Czytać książki! 

B. Spacerować 

C. Tworzyć 

D. Bawić się modą 

E. Spędzać czas z najbliższymi 

PYTANIE NR 8 

Bez czego nie wyobrażasz sobie jesiennej szarugi? 
 

A. Bez dobrej książki 

B. Bez mojego pupila 

C. Bez muzyki 

D. Bez telefonu 

E. Bez mojego kocyka i dobrego serialu 

PYTANIE NR 9 

Co lubisz nosić? 
 

A. To zależy, ważne, aby stój był dopasowany do okazji 

B. Bluza i jeansy? 

C. Swetry, SWETRY! 

D. Wszystko co jest aktualnie modne 

E. Sukienki i spódniczki! 
 

PYTANIE NR 10 
 

Ulubione zwierzę? 
 

A. Kot 

B. Pies 
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C. Kruk 

D. Żółw 

E. Papużka 

PYTANIE NR 11 

Czego nie tolerujesz? 

A. Ignorancji 

B. Lenistwa 

C. Braku Wolności 

D. Plastikowych słomek 

E. Egoizmu 

ODPOWIEDZI! 

Najwięcej odpowiedzi A- Zrównoważone ESPRESSO 
 

Jesteś człowiekiem spokojnym, pracowitym i ambitnym. Dobrze wiesz, czego chcesz i zawsze po to 

sięgasz. Nie boisz się wyzwań i przeszkód, motywują cię! Klasyczna i mocna, potrafisz postawić do 

pionu nawet najbardziej opornych! Cieszysz się szacunkiem, zawsze służysz radą. 

Najwięcej odpowiedzi B- Orzeźwiająca kawa MROŻONA 
 

Jesteś prawdziwym wulkanem energii! Nie potrafisz usiedzieć w miejscu. Ludzie wokół dostrzegają 

twoją energię i podziwiają twój zapał! Uwielbiasz ruch, kochasz przygody i niekonwencjonalne 

rozwiązania. Błyszczysz jak słońce! 

Najwięcej odpowiedzi C- Ciepła MOCHA 
 

Jesteś artystyczną duszą! Dostrzegasz dużo więcej niż przeciętny człowiek. Każdy docenia twoją 

niesamowitą wrażliwość na piękno i sztukę. Bywasz wycofana, jednak najbliżsi dostrzegają twoją 

wyjątkową naturę i podziwiają cię! Często zajmujesz się różnego rodzaju rękodziełem, poezją czy 

malarstwem! 

Najwięcej odpowiedzi D- Popularna PUMPKIN SPICE LATTE 
 

Jesteś charyzmatyczna i przebojowa! Ludzie uwielbiają twoje towarzystwo, stanowisz centrum 

zainteresowania wielu ludzi. Jesteś zawsze świetnie ubrana i przygotowana na każdą ewentualność. 

Twój blask bywa onieśmielający, jednak twoi najbliżsi wiedzą, że jesteś niezwykłym i ciepłym 

człowiekiem! Często angażujesz się w akcje społeczne. 

Najwięcej odpowiedzi E- Słodkie CAPPUCCINO 
 

Twoja troskliwa i ciepła natura podbija serca wszystkich! Jesteś szczera i pomocna. Masz 

nietuzinkowy styl! Stanowisz swoistą osłodę dnia swoich przyjaciół, zawsze można na ciebie liczyć. 

 

 

Alicja Stypułkowska, Weronika Hulewicz 
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