
Nr 5 (551)  MAJ 2020     
cena 9,90 zł (w tym 8% VAT)Pismo specjalistyczne, nakład: 15 000 egzemplarzy

„Kazania sejmowe” 
– lekcja patriotyzmu

Interpretacja „Opowiadań” 
Borowskiego

Poradnik, jak zdobyć 100% 
z rozszerzenia   

Wskazówki na egzamin 
ustny 

Arkusz z matematyki

Nie bądźmy 
obojętni – mówi 
DOMINIKA WILCZOK

Jak nie dać się 
negatywnym 
myślom
i projektować
swoje życie

Przyszłościowe 
STUDIA:
• robotyka
• architektura 

informacji
• zarządzanie



2 Cogito

Od redakcji: 
„Wystarczy odrobina dobrej woli, życzliwości i rozsądku, abyśmy przetrwali” – mówi Do-

minika Wilczok, liderka projektu, który pokazuje, jak możemy już dziś dbać o przyszłość swoją 
i bliskich. Rozmawiamy z nią w wyjątkowym momencie – walki z pandemią. Mam poczucie, że właśnie teraz zda-
jemy życiowy egzamin dojrzałości, najważniejszy, bo z odpowiedzialności i uważności nie tylko na siebie, ale i na 
drugiego człowieka. I że tak jak nigdy wcześniej potrzebujemy normalności. Jak przetrwać? To już wiecie, ale... jak 
nie dać się negatywnym myślom i projektować swoje życie? O tym mówią nasi autorzy i bohaterowie tekstów. 
Tak, dziś możesz zmienić jutro.

Zapraszam do czytania 
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TWOJE ŻYCIE I ROZMOWY
4 Informator 
6 Głos młodych: Dominika Wilczok 
– „Nie bądźmy obojętni!”
9 Na temat: Teraz! Jak dziś zmienić jutro?
12 Obserwacje: Liderzy w działaniu!
14 Inspiracje: Zaprojektuj swoje życie

TWOJE EMOCJE I INSPIRACJE
16 Kurs na kompetencje: Dodaj sobie 
pewności siebie i zwyciężaj!  
18 Strefa psyche: STOP negatywnym 
myślom!

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ
20 Studia news
22 Głos z uczelni: Studia, które prowadzą 
do samorządu!
24 Kierunek na topie: Zarządzanie na UW 
– dla ludzi z pasją!
26 Kierunek na topie: Każdy ma w sobie 
managera – zarządzanie w Społecznej 
Akademii Nauk
28 Nowy kierunek: Szkoła projektowania 
robota
29 Twoje studia: Architektura przestrzeni 
informacyjnych
32 Indeks za granicą: Koreańskie KAIST
34 Kultura: Książka, muza, film
36 Czas na debiut

TWOJA SZKOŁA i MATURA
38 Sztuka pod lupą: „Zmartwychwstanie” 
El Greca
40 Lektura dla klasy I: „Kazania sejmowe” 
– lekcja patriotyzmu
45 Zadania do lektury: Pytania do „Kazań 
sejmowych”
48 Pułapki maturalne: Jak zdobyć 
40 punktów na rozszerzeniu? 
52 Matura ustna: Na egzaminie – wojna, 
pokój i Sarmaci
56 Współczesność na maturze: 
„Opowiadania” Borowskiego
60 Matematyka: Arkusz egzaminacyjny

6 Chcę 
zmniejszyć 

ilość cierpienia na 
świecie 
„Zaczyna do mnie docierać 
przekaz: nic nie jest dane 
raz na zawsze... Dlatego 
staram się bardziej czerpać 
z darów życia...” – mówi 
Dominika Wilczok.
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Uwaga!
Działasz aktywnie? Masz pomysł na siebie? Twoja 

szkoła zrealizowała ciekawy projekt? Wziąłeś udział 

w interesującej imprezie? Napisz o tym! Zostań kore-

spondentem „Cogito”. 

Wyślij swojego newsa na adres: cogito@cogito.com.pl.

9Na temat 
Ludzie kierują się emocjami, uprzedzeniami, 

zamiast przyjrzeć się rzeczywistości.

12 Liderzy biorą sprawy w swoje 
ręce 

Kontakty społeczne to różne poglądy, doświadczenia, 
pasje i zainteresowania. To wspólne działanie na rzecz 
innych! 

KOCHANI! Następny numer „Cogito” 

ukaże się 21 maja! Ale możesz go mieć 

wcześniej. Możemy dostarczyć magazyn 

prosto do domu za pośrednictwem naszego 

sklepu www.edukram.pl. 

„COGITO” jest też ONLINE i to TYLKO za 4,99 zł 

za numer (+ dwa wydania gratis!)

Klikajcie na: https://grupacogito.publuu.com

29Zostań 
architektem 

informacji! 
Zapraszamy na studia, dzięki 
którym nauczysz się tworzyć 
informację i nią zarządzać!  

32Studia w Korei 
KAIST inwestuje 

w umiejętności studentów, wspiera projekty badawcze, 
można zgłosić się do profesora i z nim pracować.

38Sztuka pod lupą 
– dzieło El Greca 

Na czym polega oryginalność tego 
przedstawienia Zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa?

40„Kazania 
sejmowe” dla 

I klasy
Dzieło Skargi to swoisty narodowy 
rachunek sumienia – też tak 
uważasz? 

47Maks punktów z rozszerzenia! 
O co zadbać, by pracę maturalną oceniono wysoko.

52„Opowiadania” Borowskiego na 
maturze. 

Jeden z najwybitniejszych pisarzy zmierzył się 
z problematyką obozową, faszystowską machiną 
zbrodni, wojennym „czasem nieludzkim”.

60Korki z matematyki. 
Powtarzamy, rozwiązując zadania z arkusza. 

14Design Your Life
„Żeby tak mi się chciało, jak mi się nie chce” – znasz 

ten tekst? Alina Szklarska zna na to sposoby.

18Umysł 
pełen 

negatywnych 
myśli 
To twój wewnętrzny 
dialog sprawia, że 
przegapiasz cenne 
doświadczenia. A nie 
musi tak być!

24Zarządzanie – gdzie warto 
studiować? 

Uniwersytet Warszawski, Społeczna Akademia Nauk 
w Łodzi – te uczelnie trzymają poziom!


