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Dla mnie ludzie dzielą się na tych, co czują, i na
tych, których nic nie obchodzi. Oczywiście – czują
w sensie: mają uczucia. Nie mówię, że jestem
zwolennikiem tych egzaltowanych, wszystko przesadnie przeżywających i trudnych do wytrzymania. Mieć uczucie to nie zawsze znaczy płakać czy
zakochiwać się bez pamięci. To przede wszystkim
widzieć to, co dla egoistów niewidoczne: głodnego
kota, starego psa, który w oczach ma tylko
wierność. Nie oszukujmy się, nie zawsze jesteśmy
w stanie im pomóc. Bo kot na nasz widok ucieka
i wcale nie chce kanapki z szynką. Bo pies, choć
zaniedbany, ma swojego pana i chce z nim żyć.
Dopóki jednak zauważasz zwierzęta wokół siebie,
dopóki masz odruch niesienia pomocy, zainteresowania się ich losem… możesz śmiało mówić
o sobie: jestem Człowiekiem. Przeczytajcie artykuł
Nie mijaj ich…

A co jeszcze w numerze?

• Najbardziej amerykański ze wszystkich spor-

23 Rozrywka
24 Listy do Kamyka
25 Dziewczyna i chłopak
26 Lektura: Don Kichot

•

31 Historia: Polska za czasów…
Władysława IV Wazy

•

34 Polski jest łatwy
36 Biologia: Układ oddechowy
38 Angielski
40 Egzamin 2010:

Zaledwie 42 dni pozostało do egzaminu
gimnazjalnego! Rozwiązuj testy. I powtarzaj z nami. W tym numerze dokładnie omawiamy część matematyczno-przyrodniczą.

część matematyczno-przyrodnicza
56 Test z języka angielskiego
z komentarzem
66 Kupon prenumeraty

Niezbędne wzory, reguły, zasady.

JEŚLI CHCESZ ZOSTAĆ MODELEM I POJAWIĆ SIĘ NA OKŁADCE Victora Gimnazjalisty,
prześlij swoje zgłoszenie ze zdjęciem na adres: foto@cogito.com.pl. Zapraszamy!

fot. okładka Theta

Na Wasze e-maile czekamy pod adresem: victor@cogito.com.pl
http: www.victor.com.pl
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VICTOR Gimnazjalista

tów – baseball. Próbujemy wytłumaczyć, o co
chodzi z tymi bazami, miotaczami i łapaczami…
W rubryce Zjawisko: Telepatia, jasnowidztwo,
telekineza… czy naprawdę są możliwe?
Mam problem: Kiedy mama bardziej zajmuje
się synem swojego nowego partnera. To boli.
Ale trzeba sobie poradzić z taką sytuacją.

W numerze 7 (30 marca) powtarzamy

przed trzecią częścią egzaminu – z języka
obcego! Nie przegap!
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