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Wordle to prosta gra, w której próbujesz odgadnąć tajemnicze pięcioliterowe słowo. Ten

popularny program  Jack Wordle  stworzył dla swojej chorej dziewczyny. Wykorzystał  czas
wolny ,którym dysponował podczas kwarantanny, a pomysł na grę zaczerpnął z koncepcji 

 Mastermind. Od strony funduszy i zagadnień prawnych z tym związanych obecnie jest  ona
własnością New York Times. Jej popularność oraz otwarta konstrukcja jądra skupiła wokół

siebie wielu fanów, powstało wiele  kopii, a także wariantów tej prostej gry. Charakteryzuje się
wieloma alternatywnymi kategoriami.

Najpopularniejszą  kategorią jest kategoria „Wordle but more”. Możesz zrobić w niej dwa,
cztery, osiem, a nawet trzydzieści dwa zestawy na raz. Gracze zastosowali też inne koncepcje,
takie jak matematyka, zdjęcia z filmów, a nawet piosenki. Inni rozwinęli ten pomysł, dodając

elementy krzyżówki i zmieniając go w grę w której możesz odgadywać hasła .Czasem przygoda
z aplikacją zaczyna się niewinnie łatwo lub na odwrót początkowa koncepcja zdaje się być

trudna zawsze znajdzie się jednak ktoś kto wprowadzi grę na wyższy poziom i uczyni ją jeszcze
trudniejszą .Zainteresowanym życzę powodzenia oraz miłej zabawy

 
                                                                                                                                Bruno Gawin 

 
 
 
 

                                                                                 

Wordle es un juego simple en el que intentas adivinar una
misteriosa palabra de 5 letras. La fama fue creada por

Jack Wardle para su novia enferma durante la
cuarentena, basando el concepto en Mastermind. Ahora
bien, este juego es propiedad del New York Times. Esta
popularidad atrajo a la gente a hacer copias, así como

variantes de este sencillo juego.
 
 

La categoría más amplia es la categoría „Wordle but
more”. Puedes hacer dos, cuatro, ocho e incluso treinta y

dos juegos a la vez. La gente también ha tomado otros
conceptos, como matemáticas, fotogramas de películas e

incluso canciones. Otros ampliaron la idea, agregando
elementos de crucigramas y convirtiéndolo en un juego de

adivinanzas.
 
 

Esta explosión de un juego bastante mundano ha
demostrado que no importa cuán desafiante pueda ser un
concepto inicial, siempre habrá una persona que lo haga

aún más difícil. Buena suerte, fanáticos.
 

                                                                       Bruno Gawin
 
 



 
 

1.Bądź skupiony podczas trwania lekcji i zajęć.
2. Z każdego wykładu i nowego materiału rób notatki.

3.Planuj sam przygotowania do……
4.Zorganizuj optymalnie miejsce do nauki w przestrzeni jaką masz do dyspozycji.

5.Czytaj ze zrozumieniem polecenia ,treści zadań .Podkreślaj w tekście rzeczy
najważniejsze.

6. Twórz indywidualnie własne schematy opracowywania tematów.
7. Ćwicz się w umiejętności podsumowywania opracowywanych treści.

8. Zapamiętaj to czego się uczysz poprzez staranne odrabianie prac domowych
następnie przygotowywanie się do kartkówek i sprawdzianów okresowych celem

ostatecznego utrwalenia opanowanego materiału.
9.Wyszukuj i rozpracowuj alternatywne zadania i treści aby podołać materiałom z

obszaru obowiązujących działów z ,którymi się wcześniej nie spotkałeś. 
10.Czerp radość z uzyskanych lepszych jak do tej pory rezultatów co da ci

motywację do dalszej pracy.
 

10 CONSEJOS PARA ESTUDIAR MEJOR
Estar atentos a clase y tomar unos buenos

apuntes. ...
Planificarse. ...

Organizar bien el espacio de estudio. ...
Leer con atención y subrayar lo más importante. ...

Hacer esquemas. ...
Resumir el contenido. ...

Memorizar aquello que se estudia. ...
Ejercitar lo que se ha aprendido.

Jak poprawić wyniki w nauce
10 wskazówek

 



Wiedźmin: Dziki Gon – sprytna gra RPG
 

Informacje ogólne
Wiedźmin: Dziki Gon to gra RPG wydana przez CD Projekt RED.

Jest to trzecia odsłona gry z serii Wiedźmin, opartej na
powieściach Andrzeja Sapkowskiego. Po raz pierwszy została

wydana w maju 2016 roku. W kolejnych latach powstały do niej
dwa rozszerzenia.

Historia 
Historia .Moim zdaniem jednym z największych walorów tej
produkcji jest jej wielowątkowość i ciekawa w swojej treści

historia. Studio włożyło wiele wysiłku w to , aby być jak
najbardziej wiernym atmosferze z książek, co finalnie przyniosło

wspaniały efekt.
Treść: Wciel się w Geralta z Rivii, jednego z ostatnich

wiedźminów, który wyrusza na poszukiwanie swojej przybranej
córki. Podczas tej podróży będziesz walczył z wieloma potężnymi
wrogami i potworami. O końcu historii zdecydują decyzje, które

podejmujesz po drodze.
Systemy i techniki

Systemy i techniki Jak wspomniałem wcześniej, Geralt podczas
przygód napotyka wielu wrogów. Ponieważ chcesz przetrwać

musisz oczywiście z nimi walczyć. Tu właśnie pojawia się
konieczność wyboru systemu walki. Program jest napisany

niezwykle intuicyjnie, więc każdy wybór jest dobry, ale sugeruję
dodanie opcji perspektywy pierwszej osoby, aby uzyskać więcej
zanurzenia. Czym ono jest będziesz miał okazje się przekonać po

dokonaniu wyboru.
Postacie

 Postacie.Być może zastanawiasz się, jakie typy postaci spotykasz
podczas swojej podróży. Jak wspomniałem wcześniej, gra opiera

się na powieści, co oznacza, że   jeśli czytałeś książki
Sapkowskiego, znasz je. Jeśli zaś nie to jednym  głównych

bohaterów to wiedźma Jennifer (partnerka Geralta), Ciri (jego
adoptowana córka) i Jaskier (bard).

Dodatkowa zawartość 
Dodatkowa zawartość: Ahoj, są 2 niedrogie DLC do soków „Krew i

wino” oraz „Serca z kamienia”. Pierwsza jest pełna wolnego
czasu. Masz własną winnicę i możesz poświęcić chwilę na relaks

po przygodach. Druga to rozwinięcie historii. Dodaje do gry
nowych wrogów z baśni oraz misję - musisz pokonać

nieśmiertelnego bandytę.
Podsumowanie 

Podsumowanie :Myślę, że powinieneś kupić tę grę, jeśli jesteś
fanem powieści Sapkowskiego lub lubisz gatunek fantasy.

Obecnie platforma Steam ma na to wyprzedaży (4,5 euro) – to
przystępna cena i zdecydowanie warto.
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Witcher: The Wild Hunt – el RPG ingenial 

Información General 

Witcher: The Wild Hunt es un videojuego de rol publicado por CD Projekt RED. Es la tercera entrega de la serie Witcher,
basada en las novelas de Andrzej Sapkowski. Se lanzó por primera vez en mayo de 2016, pero en los años siguientes dos

expansiones fueron hechos.  

 

La historia 

Sin duda, lo mejor  de este juego es su rica historia. El estudio trabajó muy duro para que fuera lo más fiel posible a los
libros y el efecto se puede ver con bastante claridad. Asume el rol de Geralt de Rivia, uno de los últimos brujos, que se

embarca en una búsqueda para encontrar a su hija adoptiva. Durante su viaje, tiene que luchar contra muchos
enemigos y monstruos poderosos. El final de la historia se decide por  las decisiones que tomes en el camino. 

 
Sistemas y técnicas 

Como mencioné anteriormente, Geralt se encuentra con muchos enemigos mientras se aventura. Como tú tienes el
control, tienes que luchar contra ellos. Ahí es donde entra el sistema de combate. Está magistralmente programado,

pero sugeriría agregar una opción de perspectiva en primera persona para una mayor inmersión. 

 

Los caracteres 

Tal vez te preguntes qué tipos de personajes conoce durante su viaje. Como dije antes, el juego se basa en la novela, lo
que significa que si lees los libros, estas familiarizado con los personajes. Algunos de los personajes principales incluyen

a la bruja Yennefer (pareja de Geralt), Ciri (su hija adoptiva) y Jaskier (el bardo). 

 

Contenido Adicional 

Hoy, hay 2 DLC asequiblespara el jugo „Blood and Wine” y „Hearts of Stone”.  El primero está lleno de ocio. Tienes tu
propio viñedo y puedes tomarte un momento para relajarte después de tus aventuras. El otro es una expansión de la

historia. Agrega nuevos enemigos de los cuentos de hadas al juego y una misión: debes derrotar a un bandido inmortal. 

 
El resumen 

Creo que deberías comprar este juego, si eres fanático de las novelas de Sapkowski o te gusta el género de fantasía.
Actualmente Steam tiene una rebaja de (4,5 euros) - es un precio asequible y definitivamente vale la pena. 
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UNIVERSIDADES: LO QUE SIGUE DESPUÉS DEL
BACHILLERATO

 
La universidad prepara a los individuos en una extensa variedad de

profesiones; sin embargo, tienen la posibilidad de ser un desafío para
cualquier joven. Al tener claro lo que deseas aprender, el siguiente paso va
a ser seleccionar la carrera universitaria dependiendo de la profesión que

quieras desempeñar en tu vida. 
Si quieres saber qué sigue después del bachillerato, sin lugar a dudas la
primera opción son los estudios superiores, si decides esta alternativa,
tendrás la posibilidad de convertirte en un estudiante universitario que

podrá elegir entre las modalidades presencial o a distancia; en cuanto a la
segunda opción te permitirá no solo dedicarte a tu carrera, sino que

también puedes trabajar en forma simultánea. Esta es una alternativa
bastante cómoda, pues así puedes ir formándote como profesional sin dejar

a un lado un empleo que te permita cubrir los gastos de tus estudios. 
En definitiva, se trata de que selecciones muy bien la carrera que vayas a

cursar, recordando siempre que será la profesión que ejercerás
posteriormente; así que es recomendable que te tomes el tiempo necesario
para hacerlo, considerando algunas variables como informarte de si existen

suficientes ofertas laborales y si la profesión que elegiste es una de las
mejores pagadas en el país en el que te encuentras.

Al final podrás obtener la licenciatura o la titulación luego de unos 4 años
de estudios. Una vez que concluyas tu carrera universitaria tendrás la

alternativa de realizar algún posgrado para complementar tu formación.

 
 

 CO DALEJ PO SZKOLE ŚREDNIEJ?
 

Dylematy Maturzysty
  

Wybór uczelni
Uczelnie przygotowują osoby do wykonywania wielu różnych zawodów;  mają
też możliwości, aby być wyzwaniem i inspiracją dla każdej młodej osoby. Jasno

określając, czego chcesz się nauczyć ,czym zajmować zawodowo powinieneś
też wyznaczyć sobie jako cel tytuł uniwersytecki jaki zamierzasz zdobyć oraz

oczywiście wybrać właściwy kierunek studiów.
 Jeśli już dokonasz tych wyborów i spełnisz wszystkie warunki aby być przyjęty

pozostanie podjęcie decyzji co do formy nauki czy będą to studia dzienne
stacjonarne czy też w innym systemie ,który będzie wymagał od ciebie dużo

samodyscypliny ,ale też stworzy dodatkowe możliwości jak na przykład praca
zarobkowa w czasie wolnym od zajęć i egzaminów. Pierwsza forma sprzyja

budowaniu relacji z koleżankami i kolegami z roku, tworzeniu podstaw
przyszłych kontaktów towarzysko zawodowych .W drugim przypadku już na

wstępie zdobywasz doświadczenie na tzw. Rynku pracy a zarobione pieniądze
pomogą pokryć liczne wydatki związane z samodzielnym życiem i kosztami

studiów .Podejmując te decyzje należy przeanalizować rynek pracy w swoim
przyszłym zawodzie jego możliwości rozwoju i dalsze perspektywy życiowe jak
np. plany wyjazdu za granicę. Niewątpliwie są to jedne z ważniejszych decyzji

,które mogą zaważyć na całym naszym dalszym życiu. 
 

https://www.euroinnova.edu.es/blog/presentar-un-examen


 

W ostatnich czasach tatuaże stają się bardzo popularne. Ludzie mówią: jak się zrobi
pierwszy tatuaż to na tym się nie skończy. Czy rzeczywiście tatuaże uzależniają? 

Prawda jest taka że tatuaże NIE mają nic w sobie przez co możemy się uzależnić. To
przyjemność wynikająca z robienia ich sprawia, że wracamy po więcej powie ktoś .Czy aby

na pewno ? Przykładowo: -Endorfiny wydzielane podczas tatuowania -atencja wokół nas
(zarówno na miejscu jak i w Internecie), wzrastająca pewność siebie, poczucie dorosłości,

budowanie swojej tożsamości . Być może należałoby postawić to pytanie inaczej .Ci
wszyscy którzy tak odczuwają i tyle korzyści widzą w tej czynności…Nie ma nic

przyjemnego w momencie wykonywania tatuażu ,to raczej jest co najmniej
niekomfortowe jeśli nie bolesne .Inną całkiem sprawą jest ,że jesteśmy tak zadowoleni z

tatuażu kiedy już go mamy .Czy nie ma być to jednak plasterek na nasze zadrapania
życiowe i emocjonalne? Ma zakleić to czego nam brakuje ? Jeśli chcielibyśmy się poczuć

pewniej to może należałoby tą pewność zdobywać całkiem inaczej a to czego nam brakuje
znajdować gdzieś indziej niż w salonie tatuażu ? Na to pytanie każde z Was odpowiedź

powinno znaleźć już w sobie .
                                                                                                           Amelia Juszczyk 

 
 

                                                                 
 

En los últimos tiempos, los tatuajes se han puesto cada vez
más de moda. Se dice que si te haces tu primer tatuaje, no

terminará ahí. ¿Son los tatuajes realmente adictivos?
La verdad es que los tatuajes no tienen nada que ver con
volvernos adictos. Es el placer de hacerlos lo que nos hace

volver por más. Por ejemplo:
 

endorfinas secretadas durante el tatuaje
 

atención a nuestro alrededor (tanto en vivo como en
Internet), aumentando la confianza en uno mismo, un

sentido de la edad adulta, construyendo la propia
identidad

 
¡Y muchos otros!

Czy tatuaże
uzależniają?



Pogoda, miejscówka i towarzystwo mogą dopisywać,
ale przepis na idealne lato nie byłby kompletny bez

skocznych, pozytywnych piosenek. Tych od lat
dostarcza nam Alvaro Soler. Czy w tym roku będzie

podobnie?
 

Po dłuższej przerwie spowodowanej między innymi pandemią,
tegoroczne lato również mogą uświetnić przeboje uwielbianego

nad Wisłą Hiszpana. Alvaro Soler wraca bowiem z nowym
albumem, a singiel „Magia” pnie się na listach przebojów.

Obywatel świata
Alvaro Soler to barwna postać, nawet jeśli pominiemy na chwilę

jego muzyczną karierę. Ciekawe są chociażby korzenie
hiszpańskiego wokalisty. Jego mama pochodzi z Barcelony, ale w
jej żyłach płynie również belgijska krew. Z kolei tata piosenkarza

jest Niemcem, który urodził się w Indonezji. Kosmopolityczny
portret Alvaro Solera dopełnia fakt, że w dzieciństwie przez kilka

lat mieszkał w Japonii. Choć pała sentymentem do Katalonii,
obecnie mieszka w Berlinie. Liczne przeprowadzki sprawiły, że

jest otwartym człowiekiem, który świetnie odnajduje się w
każdym środowisku. Jest także poliglotą. Bez trudu można się z
nim porozumieć po hiszpańsku, niemiecku i angielsku, ale zna

też francuski, włoski oraz japoński.

 
 

El clima, la reserva de asientos y la compañía pueden ser
agradables, pero la receta para un verano perfecto no

estaría completa sin canciones alegres y positivas. Álvaro
Soler nos los ha proporcionado durante muchos años. ¿Será

lo mismo este año?
 

                                                                        Autor: Daniel Zielaskiewicz
 

Tras un largo parón, provocado, entre otros, por la pandemia, el
verano de este año también puede ser agraciado por los hits del

balear, al que el río Vístula adora. Álvaro Soler regresa con un nuevo
disco, y el sencillo "Magia" sube en las listas de éxitos.

Ciudadano del mundo
Álvaro Soler es un personaje pintoresco, aunque ignoremos por un

momento su trayectoria musical. Las raíces de la cantante española
son interesantes. Su madre es de Barcelona,   pero por sus venas

también corre sangre belga. A su vez, el papá de la cantante es un
alemán nacido en Indonesia. El retrato cosmopolita de Álvaro Soler
se completa con el hecho de que vivió varios años en Japón cuando

era niño. Aunque es aficionado a Cataluña, actualmente vive en
Berlín. Numerosas mudanzas hicieron de él una persona abierta que

encaja a la perfección en cualquier entorno. También es políglota.
Puedes comunicarte fácilmente con él en español, alemán e inglés,

pero también sabe francés, italiano y japonés.

https://www.empik.com/szukaj/produkt?author=soler+alvaro


 
Si quieres atraer la buena suerte en un terreno específico, es necesario

conocer los siguientes objetos. Te ayudarán a conseguirlo:
 

Prosperidad
Elefante: este animal simboliza el poder y la sabiduría, así como la paz y la

felicidad. Si tiene la trompa hacia arriba, llamarás a la prosperidad y su
presencia hará desaparecer todos los obstáculos para conseguirlo.

Colócalo siempre mirando hacia la puerta de entrada al hogar.
Cuerno de la abundancia: como bien indica su nombre se cree que estos

recipientes curvos aportan riqueza y abundancia. Úsalos a modo de
decoración.

Peces: ya sean dorados, plateados, tallados en madera, usados en
colgantes, pulseras o pendientes, los peces son un símbolo de riqueza y

fertilidad.
Buda: no podía faltar un buda en toda esta lista de objetos que traen
buena suerte. Debe ser regalado y aquella persona recibirá riqueza,

prosperidad, buen humor y felicidad.

Amor
Nudo: además del símbolo más preciado para tener buena suerte en

cuestión de amor (el corazón), los nudos también son muy valorados por
los amantes. Representan la unión o el lazo del amor. La cultura celta los

venera.

Salud
Mano de Fátima: si quieres atraer la buena suerte y la buena salud, lleva
siempre contigo una mano de Fátima. Te protegerá de las enfermedades.

Cruces: la cruz de Caravaca o la egipcia son dos tipos de cruz que te protege
de manera eficaz contra las enfermedades. Atraen la buena salud y la

longevidad.

Jeśli chcesz przyciągnąć szczęście…… Pomogą Ci to osiągnąć :Amulety
Dobrobyt-Słoń: To zwierzę symbolizuje moc i mądrość, a także spokój i

szczęście. Jeśli ma podniesiony pień, będzie wzywał do dobrobytu, a jego
obecność sprawi, że znikną wszystkie przeszkody, które się do tego

przyczyniły. Zawsze umieszczaj go przodem do drzwi wejściowych domu.
 

Róg obfitości: jak sama nazwa wskazuje, uważa się, że te zakrzywione
naczynia przynoszą bogactwo i obfitość. Użyj ich jako dekoracji.

 
Ryby: złote, srebrne, rzeźbione w drewnie, używane w wisiorkach,

bransoletkach lub kolczykach, ryby są symbolem bogactwa i
płodności.

 
Budda: nie mogło zabraknąć Buddy na tej całej liście przedmiotów

przynoszących szczęście. Musi zostać podarowany, a osoba
obdarowana otrzyma bogactwo, dobrobyt, dobry humor i szczęście.

Miłość-Węzeł:
 oprócz tego, że jest najcenniejszym symbolem szczęścia w miłości

(serce), węzły są również wysoko cenione przez kochanków.
Reprezentują związek lub więź miłości. Kultura celtycka czci je.

Zdrowie-Ręka Fatimy: 
jeśli chcesz przyciągnąć szczęście i zdrowie, zawsze noś ze sobą

Rękę Fatimy. Uchroni cię ona przed chorobami.
Krzyże: krzyż Caravaca lub krzyż egipski to dwa rodzaje krzyży, które

skutecznie chronią przed chorobami. Przyciągają  zdrowie i
długowieczność.

 

Obiekty przynoszące szczęście:
według obszarów

 

Objetos que traen
buena suerte:



Libera la mente.
Ayuda a romper, con los pensamientos repetitivos.

Aumenta la creatividad.
Ayuda a descansar mejor por las noches, mejora la calidad del sueño.

Mejora nuestro humor.
Viviremos más.

Ayuda en el mantenimiento de nuestra salud física, recuerda “Cuerpo vs.
Mente”.

Preventivo de enfermedades degenerativas nerviosas.

El arte de mirar hacía atrás, para seguir avanzando hacia adelante.
¡¡Ya ha llegado el momento!!, sacar la ropa de verano como si la sacáramos de

la tienda, testear los bronceadores en su posible fecha de caducidad, concretar
destino y compañía…si, las vacaciones por fin han llegado a nuestras vidas
para quedarse…pero solo por unos días, como dice el refrán “ todo llega”.

Nos despedimos del trabajo por unos días, diría que presencialmente ya que,
por muchos motivos, nuestra mente es incapaz de hacer una desconexión
total. Como dicen los expertos, nuestro cerebro ha aprendido una serie de

rutinas y continúa con ellas de forma automática y añadido a esto, a un nivel
más profundo, es un hábito aprendido ya que está en nuestra forma de

socializarnos y nuestra cultura, “estamos educados en el valor del trabajo”.
Pero… ¡No os preocupéis por esto! Los expertos dicen que si enfocamos

nuestro tiempo libre en actividades que verdaderamente nos gusten y llenen
de placer, seremos capaces, de disfrutar de maravillosos momentos de

desconexión total, así que, por prescripción médica, si te gusta el mar, date
algún baño solo, si te gusta tomar el sol, ponte tú música favorita y disfruta del

calor, si te gusta pasear sal a la calle a primerísima hora de la mañana o a
última hora de la tarde-noche, disfruta de esa sensación maravillosa de
caminar cerca del mar, por el monte o por la soledad de las ciudades…

¿Conoces los efectos positivos de caminar?
 Estos son algunos:

Rozmowy z dzieckiem ,które jest w każdym z nas
Nadszedł czas!!, wyjmij letnie ciuchy tak, jakbyśmy wyciągali je ze sklepu, przetestuj

balsamy do opalania w terminie ich ewentualnej przydatności, określ miejsce docelowe i
firmę... tak, wakacje w końcu zawitały do   nas nie na stałe… ale tylko na kilka dni, jak

mówi przysłowie „wszystko płynie…”.Żegnamy się z pracą na kilka chwil zaledwie,
powiedziałbym osobiście, choć z wielu powodów nasz umysł nie jest w stanie dokonać

całkowitego rozłączenia. Jak mówią eksperci, nasz umysł nauczył się szeregu procedur i
kontynuuje je automatycznie, a na głębszym poziomie jako wyuczony nawyk ,powtarzany  

ponieważ  w naszym sposobie socjalizacji i naszej kulturze „jesteśmy ukształtowani w
wartość pracy.

Ale… Nie martw się tym! Nasi przewodnicy ,trenerzy twierdzą, że jeśli w wolnym czasie
skupimy się na zajęciach, które naprawdę nam się podobają i napełniają nas

przyjemnością, będziemy mogli cieszyć się cudownymi chwilami całkowitego oderwania
się, , jeśli lubisz morze, weź kąpiel choćby w samotności, jeśli lubisz się opalać, włącz

ulubioną muzykę i ciesz się upałem, jeśli lubisz spacery, wyjdź na zewnątrz bardzo
wcześnie rano lub późnym wieczorem, rozkoszuj się cudownym uczuciem spaceru nad

morzem, po górach lub w samotności ulicami miast...
Czy znasz pozytywne cele dla ciebie? Oto niektóre:

Uwolnij umysł.
Odgoń powracające niepozytywne myśli.

Zwiększ kreatywność.
Bądź aktywny w dzień aby lepiej wypoczywać w nocy, popraw jakość snu.

Poczuj lepszy nastrój.
Żyj intensywniej i czego ci serdecznie życzę jak najdłużej.

 

“ TIEMPO DE DESCANSO, INSTROSPECCIÓN Y RETROSPECTIVA”

Rozmowy z dzieckiem ,które jest w każdym z nas



Los rumiantes
Los rumiantes son animales clasificados como ungulados, mamíferos con

extremidades largas, por lo general con pelo largo y astas (a excepción de los
llamados Myszojeleń). Estos incluyen vacas, bisontes, alces, ciervos, llamas, cabras,

jirafas, antílopes y camellos. Su poderoso cráneo contiene en su mayoría dientes
planos y fuertes para moler comida. Un ejemplo de comida de pasto (hierba) después

de que una vaca la muele con sus dientes es transportada por los músculos del
esófago a la primera parte del estómago, el rumiante. Bajo la influencia de las

bacterias, se fermenta y se devuelve a la boca, donde la vaca lo mastica aún más.
Luego se traslada al omaso, luego de lo cual pasa al abomaso para su correcta

digestión. Después de la digestión larga, la comida viaja durante mucho tiempo a
través del intestino delgado, de unos 45 metros de largo, y el intestino grueso, de

más de 25 metros. Se requiere una digestión tan larga porque la celulosa es difícil de
digerir que forma la pared celular de las células vegetales que forman las plantas.

Debido a su alimentación, los rumiantes se crían para obtener leche (vacas lecheras)
y carne (vacas y toros), aunque también se han utilizado como medio de transporte

(camellos).
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Przeżuwacze to zwierzęta zaliczane do kopytnych, długonogich 
 ssaków, zwykle o długiej sierści i porożu (z wyjątkiem myszojeleni).

Należą do nich krowy, żubry, łosie, jelenie, lamy, kozy, żyrafy,
antylopy i wielbłądy. Ich potężna czaszka zawiera głównie płaskie,

mocne zęby do mielenia jedzenia. Przykład- pokarm z trawy . Po
tym, jak krowa zmieli go zębami, jest transportowany przez mięśnie

przełyku do pierwszej części żołądka, czyli przeżuwacza. Pod
wpływem bakterii ulega fermentacji i wraca do pyska, gdzie krowa

dalej go przeżuwa. Następnie zostaje przeniesiony dalej, po czym
przechodzi do trawieńca w celu prawidłowego trawienia. Po długim

trawieniu pokarm długo podróżuje przez jelito cienkie, które ma
około 45 metrów długości i jelito grube, które ma ponad 25 metrów.
Tak długie trawienie jest wymagane, ponieważ celuloza jest trudna

do strawienia, a która składa się na jej(trawy) budowę, tworzy
ścianę komórkową komórek roślinnych, z których się one składają .

Ze względu na swoją dietę fizjologię oraz sposób karmienia młodych
przeżuwacze hoduje się na mleko (krowy mleczne) i mięso (krowy i

byki), choć wykorzystuje się je również jako środek transportu
(wielbłądy).

 
                                                             Maksymilian Cięciara

Los
rumiantes

Przeżuwacze Świat zwierząt –ginący
świat

 


