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1.Połącz słowa z ich wyjaśnieniami lub synonimami 

 

1. Czułość   a) notyfikacja 

2. Kołysanka   b) poinformować 

3. Czujnik    c) plan, intencja, życzenie 

4. Zawiadomić   d)  (o świetle) szybko się włączać i wyłączać 

5. Skupienie   e) piosenka, która pomaga zasnąć 

6. Uciążliwy   f) sensor 

7. Założenie   g) ulga, brak bólu 

8. Powiadomienie   h) męczący 

9. Ukojenie   i) koncentracja 

10. Migać    j) okazywanie miłości, przytulanie, głaskanie, uśmiechanie się 

 

2.Wstaw słowa z listy do tekstu 

opiera się, wpadł, wyłączenie, użytkownikowi, zależności, uruchamia, niebezpieczeństwo, 
powiadomieniami, wyposażono,  stworzone, okazywanie, funkcje, cieszyć się  

Oddychająca poduszka do snu 

Wszyscy lubimy kontakty z innymi ludźmi, czy nawet ................................1 czułości wobec przyjaciół lub 
partnerów. Nie dziwi więc fakt, że ktoś .....................2 na pomysł skonstruowania poduszko-robota, 
który uruchamia się podczas przytulania, naśladując ludzkie oddychanie. Rozwiązanie to ma być 
ukojeniem dla osób samotnych i tych, którzy nie mogą .......................3 bliskością znajomych z powodu 
różnych komplikacji. 

Co prawda najbardziej rozpoznawalną funkcją robota Somnox jest wdychanie i wydychanie, to posiada 
on również inne różnorodne .........................4 Takie jak możliwość grania kołysanek lub hałasów oraz 
automatyczne ...................................5, gdy wyczuje, że zasnąłeś. 

Więcej niż buty 

Inteligentne obuwie E-vone zostało ...................................6 do czegoś więcej niż tylko chodzenia. Buty 
te zostały skonstruowane głównie dla osób starszych, jak i tych wędrujących po niebezpiecznych 
terenach. Obuwie ......................................7 w wiele czujników po to by mogło ono skanować teren i 
zawiadamiać znajomych właściciela o jego upadku lub potencjalnym wypadku. Wykrywając ogromne 
.............................................8. dla życia lub zdrowia użytkownika, buty wysyłają wiadomość do służb 
ratowniczych. 
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Machina koncentracji 

Jeśli kiedykolwiek miałeś problemy ze skupieniem, zrobieniem przerwy, działaniem wydajnie w pracy i 
radzeniu sobie z uciążliwymi ...............................................9 na telefonie, to Zocus może być dla Ciebie. 
Ta maszyna potrafi zmieniać kolor świateł w ...................................10 od wykonywanych przez 
użytkownika czynności: 

• Zielony – daje znak, że należy pracować jak najproduktywniej, 
• Pomarańczowy – informuje, że czas na przerwę, 
• Czerwony –...................................11 specjalny tryb wyłączający wszystkie powiadomienia w 

telefonie oraz wysyła informację do osób w pobliżu, by nie przeszkadzać 
.................................................12 

Cały system działania Zocusa ......................................13 na migających światłach, które w założeniu 
twórców mają pomagać w skupieniu.  
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Odpowiedzi: 

 

1. 1.j, 2.e, 3.f, 4.b, 5.i, 6.h, 7.c, 8.a, 9.g, 10.d 

2.1.okazywanie, 2.wpadł, 3.cieszyć się, 4. funkcje, 5.wyłączenie, 6.stworzone, 7.wyposażono, 8. 
niebezpieczeństwo, 9.powiadomieniami, 10.zależności, 11. uruchamia, 12. użytkownikowi, 13. opiera 
się, 

 

 

 

Tekst pochodzi ze strony: https://wynalazca.tv/dziwne-wynalazki-2018-roku/ 
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