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MUZYKA

Szpaku, właściwie Mateusz Szpakowski (ur. 6

stycznia 1994 w Morągu – polski raper i autor

tekstów. Muzyk należy do wytwórni B.O.R.

Records. Współpracował m.in. z takimi

wykonawcami jak raperzy Paluch, Young Igi,

Białas, Guzior, Włodi, Sheller, Słoń, Koldi, Kobik

i Kaz Bałagane. 

Jego utwór "UFO" ma już ponad 23 mln

 wyświetleń na platformie youtube 

BAJKI

Teletubisie (Teletubbies) – serial telewizyjny

przeznaczony dla najmłodszych dzieci,

produkowany w latach 1997-2001 i ponownie od

2015r. przez Ragdoll Productions na zamówienie

stacji BBC. Postacie teletubisiów zostały

stworzone przez Anne Wood, dyrektora produkcji

Ragdoll Productions, oraz psychologa Andrew

Davenporta, który napisał scenariusz każdego

z 365 odcinków. 

SPORT

Mieszane sztuki walki (ang. mixed martial arts,

MMA) – dyscyplina sportowa, w której

zawodnicy sztuk i sportów walki walczą przy

dużym zakresie dozwolonych technik (w zasadzie

dopuszcza się wszystkie techniki dozwolone

w innych sportach walki bez broni). Mieszane

sztuki walki wyrażają jeden ze współczesnych

kierunków rozwoju sztuk walki – zapewnienie

widowiska sportowego, w którym walka toczy się

przy jak najmniejszych ograniczeniach, ale

jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka śmierci

i poważnych, trwałych obrażeń ciała. 

Autorzy: Adam Witkowski i Alan Fitt



Muzyka

Szpaku, właściwie Mateusz Szpakowski (ur. 6
stycznia 1994 w Morągu) – polski raper i autor

tekstów. Muzyk należy do wytwórni B.O.R.
Records. Współpracował m.in. z takimi

wykonawcami jak raperzy Paluch, Young Igi,

Białas, Guzior, Włodi, Sheller, , Koldi, Kobik

i Kaz Bałagane Słoń .
Raper zainteresował się rapem, za sprawą płyty

Słonia pt. Chore melodie. W 2015 roku
postanowił spróbować swoich sił w rapowaniu,

wydając przy tym swój debiutancki utwór
„ZACHCIANKI "

E-sport

G2 Esports, dawniej znany jako Gamers2, jest

hiszpańską organizacją e-sportową z siedzibą

w Berlinie, Niemcy, z zespołami w League of

Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Super

Smash Bros. Melee, Paladins, BITLEGROUNDS

PLAYERUNKNOWN, Hearthstone, Clash

Royale, Rocket Liga, Rainbow Six Siege i Call of

Duty.

G2 wystartowało w League of Legends w 2014

roku

Motoryzacja

Honda CBR 600F – sportowo-turystyczny
motocykl Hondy produkowany od 1986 do 2006

roku i produkowany później od 2011 roku.
Motocykle zostały wyposażone

w czterocylindrowe, rzędowe silniki
czterosuwowe chłodzone cieczą

z szesnastozaworową głowicą. Model
produkowany był w czterech generacjach

oznaczanych literami F1 - F4. Bliźniaczy model
sportowy - CBR 600RR produkowany od 2003
roku zastąpił w roku 2006 model CBR 600 F4i.

Honda wprowadziła ponownie model CBR 600F
w 2011 roku, jako uzupełnienie oferty o model

sportowy z uniwersalnymi atrybutami. 

Tomek Kosmala i Nikodem Krajewski



MUZYKA

Smolasty

właściwie Norbert Smoliński (ur. 27
sierpnia 1995 roku w Warszawie) –
polski wokalista, tworzący muzykę

z pogranicza R&B, popu i rapu.
Nominowany do Nagrody Muzycznej

Fryderyk w kategorii muzyki
rozrywkowej za Fonograficzny debiut

roku 2018. Współpracował z artystami,
takimi jak m.in.: Kaz Bałagane,
Otsochodzi, Białas, MIYO, Malik

Montana, ReTo, Chada czy PlanBe.
Jako nastolatek interesował się rapem

i muzyką funkową, założył funkowy
zespół muzyczny, w którym grał m.in.

na gitarze. Uczęszczał do szkoły
podstawowej, gimnazjum i liceum na

warszawskim Bródnie.

KSIĄZKA

Harry 4aqPotter

seria ośmiu brytyjsko-
amerykańskich filmów fantasy
powstałych na podstawie cyklu
powieści brytyjskiej pisarki J.K.
Rowling również zatytułowanej
Harry Potter. Filmy stworzono

w wytwórni Warner Bros. I wydano
w latach 2001–2011. Wszystkie

osiem wyprodukował David
Heyman, za to reżyserów było w

sumie czterech: Chris Columbus,
Alfonso Cuarón, Mike Newell
i David Yates. W główne role

wcieliła się trójka (z początkiem
produkcji pierwszego filmu)

nastolatków: Daniel Radcliffe,
Rupert Grint i Emma Watson 

MODA

Huda Beauty

To linia kosmetyków stworzona w 2013
roku przez Hudę Kattan 

Założyciel, Kattan, został wybrany jako
"25 najbardziej wpływowych osób

w Internecie" przez Time w roku 2017,
wymieniony jako jeden

z najbogatszych samozwańczych
kobiet i jeden z trzech najlepszych
inspiratorów piękna od Forbesa 

W ciągu 5 lat marka zyskała pozytywną
reputację na niektórych swoich

produktach, takich jak seria
fałszywych rzęs, kolekcja podkładów
i kilka palet twarzy W kwietniu 2010 r.
Huda Kattan założył blog o urodzie,

Huda Beauty i kanał YouTube 

Dominika i Sandra

https://pl.wikipedia.org/wiki/Warner_Bros.


Motoryzacja

Fiat 125p

Samochód osobowy klasy średniej produkowany

w Polsce w FSO w Warszawie od 1967 do 1991

roku na podstawie licencji włoskiej firmy FIAT.

Po wygaśnięciu licencji w 1983 roku nazwę

zmieniono na FSO 125p. Spotykane są też

oznaczenia FSO 1300/1500. Potocznie nazywany

Dużym Fiatem. 

Samochód został wprowadzony jako następca dla

przestarzałej Warszawy 223/224. Konstrukcyjnie

był połączeniem włoskich modeli Fiat 125

i starszego 1300/1500. Produkcję rozpoczęto 28

listopada 1967.              

Informatyka

Programowanie z pomocą klacków
LEGO MINDSTORMS

Jest to zabawa oparta na budowie robotów
z klocków LEGO a następnie zaprogramowanie

ich

Lego Mindstorms EV3 to następca zestawu
konstrukcyjnego Lego Mindstorms NXT 2.0. Tak

jak poprzednik opiera się ona połączeniu
serwomotorów, czujników, programowalnego

mikrokomputera oraz klocków Lego Technic, co
pozwala na zaprojektowanie, zbudowanie
i zaprogramowanie robota. Zestaw Lego

Mindstorms EV3 pozwala również na
zbudowanie siedemnastu oficjalnych konstrukcji

online, a także umożliwia korzystanie
z dedykowanej platformy internetowej, służącej

do dzielenia się projektami i pomysłami na roboty
z Lego. 

Muzyka

Alan Walker

poprzednio występujący jako DJ Walkzz (ur. 24

sierpnia 1997 w Northampton) – norweski

producent muzyczny i DJ. 

Alan Walker urodził się w Northampton. Mieszka

w Bergen. Interesuje się elektroniczną muzyką

taneczną Wystąpił między innymi podczas Eska

Music Awards (2016 

Kamil Szewczyk 


