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Zasady 
 

Liga Naukowa to inicjatywa, której celem jest zachęcenie większej liczby uczniów do rozwijania 

swoich zainteresowań i poszerzania horyzontów poprzez prace naukowo-badawcze oraz 

samokształcenie. Udział w Lidze Naukowej pozwoli chętnym uczniom przygotować się do olimpiad  

i konkursów, uzyskać wyższe oceny oraz poszerzyć wiedzę z przedmiotów, które szczególnie ich 

interesują.  

 

KROK 1. Uczniowie wybierają temat i zgłaszają swojemu nauczycielowi przedmiotu chęć 

udziału w projekcie.  

KROK 2. Uczniowie samodzielnie pracują nad projektem (mogą liczyć oczywiście  

na konsultację w ramach konsultacji przedmiotowych, które oferują nauczyciele).  

KROK 3. W wybranym tygodniu uczniowie przystępują do formy zaliczenia 

projektu/projektów, który był określony wcześniej (test, prezentacja, doświadczenie, referat, 

złożenie pracy, portfolio itd.). 

 I ETAP LIGI NAUKOWEJ: TYDZIEŃ 15 – 19 LUTEGO. 

KROK 4. Nauczyciele oceniają efekty pracy uczniów. Ci uczniowie, którzy spełnili 

wymagania i zostali ocenieni pozytywnie otrzymują ocenę cząstkową z wagą 1 – dobrą, 

bardzo dobrą lub celującą. Uczniowie Ci mogą zadowolić się tą oceną albo zgłosić chęć 

przystąpienia do drugiego etapu – obrony pracy – wówczas ich ocena zmienia wagę na 

wagę sprawdzianu 3. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I ETAPU: 8 MARCA (PONIEDZIAŁEK)  

ZGŁOSZENIE DO II ETAPU:  10 MARCA 

KROK 5. Nauczyciele wyznaczają termin II etapu Ligi Naukowej. II etap dotyczy projektu  

z etapu I, wzrasta jednak poziom trudności. 

OGŁOSZENIE TERMINÓW II ETAPU: 12 MARCA 

PRZEBIEG II ETAPU: 15 – 19 MARCA  

 



 

 

Język polski 
 

 Etap 1 

Przygotowanie prezentacji poświęconej wybranemu z listy utworowi literackiemu 

(forma dowolna: prezentacja, PowerPoint, prezi, videocast itp.). Uczniowie wybierają 

jedną z książek (z dwóch do wyboru). Praca powinna przedstawiać wysoką wartość 

estetyczną (materiał powinien zostać uporządkowany w sposób logiczny, jasny, forma 

prezentacji dostosowana do tematu) oraz merytoryczną (w tym celu należy uwzględnić 

pytania/zagadnienia przygotowane przez nauczycieli, które mają ukierunkować lekturę 

ucznia). Celem przygotowanej prezentacji jest przedstawienie własnego 

doświadczenia lekturowego – uwzględnij pytania kierunkowe, które pomogą Ci 

zrozumieć treść utworu, ale też rozwiń je o własne rozważania. 

 Etap 2 

Rozmowa z komisją wokół problematyki utworu opracowanej w I etapie. Uczeń 

powinien wykazać się nie tylko znajomością treści, ale przede wszystkim 

zrozumieniem utworu. 

 

Podpowiedzi - na co zwrócić uwagę w czasie lektury i umieścić w swojej prezentacji (przedmiot 

dyskusji w etapie 2). 

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH 

ANNA IN W GROBOWCACH ŚWIATA, OLGA TOKARCZUK 

prof. Małgorzata Godlewska 

1. Mityczna postać bogini Inanny/Isztar w starożytnej Mezopotamii.  

2. Topos zejścia do podziemi, świata umarłych – tradycja literacka a osobiste ujęcie Olgi 

Tokarczuk (w ramach projektu międzynarodowej serii MITY). 

3. Anna In (Inanna) vs. Pani Druga Strona (Ereszkigal) – powieściowe sylwetki i konfrontacja 

postaci mitycznych sióstr. 

4. Wędrówka Niny Szubur (Ninszubur) w poszukiwaniu pomocy dla Anny In. 

5. Wizja miasta - żelastwa i jego mieszkańców w powieści. 

ROZDEPTAŁEM CZARNEGO KOTA PRZEZ PRZYPADEK, FILIP ZAWADA  

1. Jakie emocje wyzwoliła w Tobie ta powieść? 

2. O czym jest, Twoim zdaniem, utwór? 

3. Jaki masz stosunek do głównego bohatera – Franciszka? Uzasadnij. 

4. Co sądzisz o filozoficznych refleksjach Franciszka, które z nich szczególnie Cię zajęły i 

dlaczego? 

5. Jaką rolę w utworze i życiu bohatera pełni Szatan? 

6. Scharakteryzuj konstrukcję utworu i powiedz, jaką pełni ona rolę. 

7. Kiedy toczy się akcja utworu i czy ma to znaczenie? 

8. Opowiedz o miejscu akcji, zwracając uwagę na te elementy, które grały rolę w życiu bohatera. 



 

 

9. Podaj definicję (filozofię) małego szczęścia według Franciszka. 

10. Czy warto przeczytać ten utwór? Uzasadnij. 

UCZNIOWIE KLAS DRUGICH PO SZKOLE PODSTAWOWEJ 

MIKROTYKI,  PAWEŁ SOŁTYS 

1. Scharakteryzuj narratora opowiadań - kim jest, jaki ma stosunek do rzeczywistości,  

z jakiej perspektywy opisuje wydarzenia? 

2. Jak w książce potraktowana jest kategoria czasu? Jaką funkcję pełni ta kategoria  

w tekście? 

3. Kim są bohaterowie opowiadań P. Sołtysa? Jakie typy ludzkie reprezentują? Jaki 

stosunek do bohaterów ma narrator? 

4. Jaki obraz Warszawy wyłania się z opowiadań? W analizie uwzględnij przestrzeń 

miasta i sposób jej opisu. 

5. Jak rozumieć tytuł książki? 

6. Scharakteryzuj język i styl Mikrotyków. Jaki wpływ mają one na odbiór tej książki? 

7. Tropy literackie w Mikrotykach. 

ORZESZKOWO 14, ANNA ROMANIUK 

1. Orzeszkowo 14 jako przykład literatury faktu i efekt pracy badacza. Cechy gatunkowe 

literatury faktu i ich realizacja w książce. Skomentuj tytuł i podtytuł książki. 

2. Kim jest narratorka? W jaki sposób się ujawnia? Dlaczego Orzeszkowo jest jej 

bliskie? Jaką rolę odgrywa w jej życiu? Z jakiej perspektywy patrzy na to miejsce? 

Czy ta perspektywa się zmienia? 

3. Jaki obraz prowincji odnajdujemy w książce? Gdzie jesteśmy? Co się na ten obraz 

składa (zwróć uwagę na takie kategorie, jak:  historia, język, mniejszość narodowa,  

tożsamość, przestrzeń, czas, natura)? Jak realizowana jest w tej książce idea małej 

ojczyzny?  

4. Jak w książce funkcjonują znane motywy – motyw drogi/podróży, motyw domu, 

motyw natury? 

UCZNIOWIE KLAS DRUGICH PO GIMNAZJUM 

INNI LUDZIE,  DOROTA MASŁOWSKA 

1. Jak odczytujesz tytuł powieści?  

2. Jakimi wartościami kierują się w życiu oraz podczas nawiązywania relacji międzyludzkich 

bohaterowie powieści? Podczas rozważań odnieś się do Innych ludzi official book trailer (reż. 

A. Terpińska: https://www.youtube.com/watch?v=G8KGWvoS7zg). 

3. Jaki jest język utworu? Jaką rolę w kreacji świata przedstawionego odgrywa w powieści 

język? Jakie elementy kolokwialne odszukujesz w powieści? Dlaczego można powiedzieć,  

że język jest najważniejszym bohaterem Innych ludzi? Na podstawie przeprowadzonej analizy 

języka scharakteryzuj poszczególnych bohaterów  i ich obraz świata. Jak bohaterowie 

postrzegają sami siebie? 

https://www.youtube.com/watch?v=G8KGWvoS7zg


 

 

4. Wyjaśni pojęcie stylizacji językowej. Wybierz fragment powieści i wskaż w nim elementy 

współczesnego języka młodzieżowego. Przeanalizuj pod tym względem leksykę, frazeologię  

i składnię tego fragmentu. 

5. Na czym polega komiksowe uproszczenie postaci w powieści Masłowskiej? 

6. Zdefiniuj pojęcie stereotypu poznawczego. Wskaż w powieści różne stereotypy (narodowe, 

rasowe, zawodowe, dotyczące relacji damsko-męskich, żywieniowe itd.). 

7. Zdefiniuj pojęcie kultury popularnej (masowej, konsumpcyjnej, popkultury) oraz kiczu. 

Określ, co składa się w powieści Masłowskiej na rzeczywistość takiej kultury.  

ŚNIEG, ORHAN PAMUK 

1. Sylwetka Orhana Pamuka, laureata Literackiej Nagrody Nobla (2006). 

2. Atatürk i jego reforma – laicka Republika Turecka oparta na programie kemalizmu. 

3. Islam, kobieta w islamie. Motyw dziewcząt w chustach w powieści. 

4. Poeta Ka – dylematy człowieka zawieszonego pomiędzy laickością Zachodu a religijnością 

Wschodu, konfrontacja Ka z innymi bohaterami powieści (np. Muhtar, Necip, Granatowy). 

5. Kars, śnieg, Ipek – podróż sentymentalna poety Ka. 

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH 

MSZA ZA MIASTO ARRAS, ANDRZEJ SZCZYPIORSKI 

1. Tło historyczne (średniowieczne, jak i odniesienie do marca `68). 

2. Specyfika narracji w utworze. 

3. Charakterystyka głównych bohaterów: Jana, Alberta, Dawida, hrabia de Saxe. 

4. Psychologiczne aspekty epidemii w Arras (różne stadia reakcji na zarazę). 

5. „Nie jest wolny ten, który jest, ale ten który pragnie być". 

6. Dojrzewanie Jana - jako jednostki i obywatela. 

7. Mechanizm "kozła ofiarnego" (Rene Girard) w powieści Szczypiorskiego. 

8. Mechanizm walki o władzę a poczucie odpowiedzialności za decyzje. 

9. Techniki manipulacji – wykorzystanie religii i lokalnego patriotyzmu. 

ZBYT GŁOŚNA SAMOTNOŚĆ, BOHUMIL HRABAL 

1. Sylwetka autora (W swojej prezentacji przybliż postać Bohumila Hrabala. Pamiętaj, aby 

wybrać tylko te informacje, które są najważniejsze oraz te, które pomagają lepiej zrozumieć 

utwór – np. kontekst historii Czechosłowacji w czasach, kiedy powstawała Zbyt głośna 

samotność). 

2. Narracja: Kim jest narrator i główny bohater Haňtia? Co o nim wiemy? Kim jest człowiek 

„wykształcony wbrew własnej woli”? Jaką rolę odgrywa w jego życiu literatura? Jak oceniasz 

bohatera i jego życie? Czy jest szczęśliwy? Do jakich chwil wraca? Jakie wartości są dla niego 

ważne? Postaraj się zaprezentować sylwetkę Haňtii w odniesieniu do tych pytań  oraz 

własnych refleksji po lekturze książki.  

3. Motywy: Wpływ książek na życie bohatera. Jak interpretujesz scenę niszczenia książek 

(rozdz. 2)? Co wiąże Hitlera z Cyganką, która od życia „nie chciała nic innego niż dokładać 

do pieca”? W jaki sposób oceniasz zmianę, której świadkiem jest Haňtia - gdy jego praca staje 

się zmechanizowana? Jak interpretujesz zakończenie książki? 

4. Wybierz cytaty z utworu, które Twoim zdaniem są wartościowe. 



 

 

Język angielski 
 

ZADANIE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH 

Temat: Analiza kontrastywna czasowników modalnych. 

 

 Etap 1 

Przygotowanie pracy analitycznej. 

 Etap 2 

Omówienie i dyskusja. 

 

Język niemiecki 
 

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH 

 Etap 1 

Przygotowanie prezentacji po polsku o wybranym kraju niemieckojęzycznym, tj. 

Niemczech, Austrii albo Szwajcarii. 

Wytyczne do prezentacji: flaga; największe miasta i zdjęcia charakterystycznych dla nich 

obiektów, atrakcji turystycznych; specjały kulinarne, ciekawostki o danym państwie, kilka 

najbardziej znanych postaci związanych z regionem. 

 Etap 2   

Przeprowadzenie lekcji w swojej grupie językowej na temat wybranego w I etapie 

kraju niemieckojęzycznego z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów (praca  

w parach, grupach, kahoot). 

UCZNIOWIE KLAS DRUGICH PO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ: 

  Etap 1 

 Przygotowanie prezentacji po niemiecku o (do wyboru a, b, lub c): 

   a) znanych markach z krajów niemieckojęzycznych, 

   b) osobistościach z zakresu wybranej dziedziny    



 

 

   (sportowcy, naukowcy, ludzie muzyki itp.), 

   c) kuchni krajów niemieckojęzycznych. 

  Etap 2 

 Przeprowadzenie lekcji w swojej grupie językowej na temat związany  

 z przygotowaną wcześniej prezentacją - konieczne wykorzystanie metod 

 aktywizujących, przygotowanie np. kahoota, zadań do wykonania w parach  

 i grupach. 

Podczas lekcji uczeń może używać języka polskiego, ale zadania powinny  zostać opracowane 

w języku niemieckim! 

 

 

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH: 

  Etap 1 

Odpowiedź ustna na temat dowolnie przez siebie wybranej  piosenki niemieckiej. 

Odpowiedź dotyczy słownictwa i konstrukcji użytych w utworze (tekst musi być 

cenzuralny). 

  Etap 2 

Przeprowadzenie lekcji w swojej grupie językowej bazującej na danym utworze 

poprzez przygotowanie różnego rodzaju zadań - tekst z lukami do wypełnienia jako 

rozumienie ze słuchu, zadania na słownictwo zastosowane w utworze, śpiewanie 

utworu w wersji karaoke, kahoot itp. 

 

Język hiszpański 
 

Temat: Literatura hiszpańskojęzyczna - nobliści 

   Etap 1 

 Przygotowanie prezentacji poświęconej jednemu z noblistów, który pisał  

 w języku hiszpańskim. Praca może zostać przygotowana przez jednego ucznia lub 

 zespół liczący 2-3 osoby. 



 

 

 Co należy uwzględnić podczas pracy  

 - sylwetkę autora   

 - dorobek literacki  

 - za co ten Nobel? 

 - zamieścić znany cytat lub krótki fragment nagrodzonego dzieła 

 Co będzie oceniane: 

- poprawność językowa 

- nowatorskie ujęcie tematu| 

- podział pracy w grupie  

 

 Etap 2 

Przedstawienie prezentacji w klasie. 

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH:  przedstawią prezentację w języku polskim. 

UCZNIOWIE KLAS DRUGICH I TRZECICH:  przedstawią prezentację w języku hiszpańskim. 

 

Język francuski 
 

  Etap 1 

Przygotowanie krótkiego filmu, w którym uczeń omawia zaproponowany dla jego 

poziomu temat. Oceniana jest zarówno wartość merytoryczna filmu, jak i sposób 

przedstawienia tematu. 

 UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH  

Zasady użycia rodzajnika i pomijania rodzajnika w języku francuskim w oparciu o słownictwo 

związane z produktami spożywczymi. Proszę przedstawić teorię gramatyczną i poprzeć ją 

przykładami zdań ze wskazanego zakresu leksykalnego. 

UCZNIOWIE KLAS DRUGICH 

Zasady użycia zaimków dopełnienia bliższego, dalszego, dopełnienia EN oraz Y w języku 

francuskim. Proszę przedstawić teorię gramatyczną i poprzeć ją przykładami zdań. 



 

 

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH  

Zasady tworzenia mowy zależnej wprowadzanej przez czasownik w czasie teraźniejszym oraz 

przeszłym wraz z koniecznymi zmianami zaimków osobowych i dopełnienia oraz 

okoliczników czasu. Proszę przedstawić teorię gramatyczną i poprzeć ją przykładami zdań. 

Etap 2 

Rozmowa z komisją wokół opracowanego w I etapie zagadnienia.  

Historia 

 
TED z historii?? – czemu nie? 

Etap 1 

Przygotowanie wystąpienia  (5 –10 minut) – mówca nagrywa swoje wystąpienie, 

wspomaga się prezentacją itp. Tematyka dowolna. Jedyne ograniczenia to podział na 

epoki. 

 UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH  

Starożytność, średniowiecze. 

UCZNIOWIE KLAS DRUGICH 

Epoka nowożytna. 

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH  

 Współczesność. 

Oceniane elementy projektu  

 Właściwe zaplanowanie pracy.  

 Wybór tematu (interesujący, spoza podstawy programowej)  

 Dokumentowanie prac nad projektem.  

 Wykorzystanie informacji z różnorodnych źródeł.  

 Uporządkowanie i krytyczna analiza zebranych materiałów.  

 Przygotowanie tekstów.  

 Opracowanie graficzne.  



 

 

 Kreatywność, oryginalność.  

 Przestrzeganie ustalonych terminów konsultacji (opcjonalnie).  

 Prezentacja efektów pracy.  

Etap 2 

Rozmowa z komisją wokół opracowanego w I etapie zagadnienia.  

 

Historia sztuki 
 

ZADANIE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH 

 

Etap 1 

Uczeń przygotowuje analizę porównawczą trzech dzieł niepowiązanych ze sobą 

kontekstem historycznym i środowiskowym, w których jednak można doszukać się 

podobnych problemów plastycznych lub podjętych motywów, dyskursów, wątków 

biograficznych... Praca może mieć formę eseju połączonego z bogatym materiałem 

wizualnym. 

Etap 2 

Rozmowa z komisją wokół opracowanego w I etapie zagadnienia (w oparciu o pracę 

oraz wybrany przez ucznia materiał wizualny). 

 

Matematyka 
Etap 1 

Przygotuj prezentację, w której przedstawisz rozwiązania poniższych zadań.  

Etap 2 

Rozmowa z komisją wokół tematów z etapu 1. 

 



 

 

ZADANIE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH 

Wykonaj prezentację na temat logiki matematycznej. 

Omów w niej czym są: 

- koniunkcja, 

- alternatywa, 

- implikacja, 

- równoważność. 

Podaj i omów prawa De Morgana. 

Na podstawie logiki matematycznej rozwiąż poniższe zadanie: 

Zad. 

Wiedząc, że prawdziwym jest zdanie: 

„Nieprawda, że jeśli Jurek założył Akademię, to jeśli Kuba był uczniem Jurka, 

to Kuba nie uczęszczał do Akademii” 

Odpowiedz na poniższe pytania: 

a) Czy Jurek założył Akademię? 

b) Czy Kuba był uczniem Jurka? 

c) Czy Kuba uczęszczał do Akademii? 

 

ZADANIE DLA UCZNIÓW KLAS DRUGICH  

Pan Adam zastanawia się, która z dwóch opcji przyniesie mu większy zysk. 

I. Lokata 
Kapitał: 300000zł 

Oprocentowanie: 4% w skali roku 

Kapitalizacja: kwartalna 

Podatek 19% od zysku (sprawdź w internecie jak prawidłowo się go nalicza) 

 



 

 

II. „Siekierkowska Liga Szóstek Piłki Nożnej” 
Przychód stanowi wpisowe od drużyny 1600zł. 

Koszty stałe: 

a) Wynajem boiska 100zł/mecz, 

b) Sędzia 35zł/mecz, 

c) Osoba do obsługi 15zł/mecz. 

Koszty jednorazowe: 

a) 6 piłek po 150zł, 

b) Koszulki (znaczniki) 300zł, 

c) Rozkładany namiot 600zł, 

d) Banery reklamowe 200zł, 

e) Nagrody dla zwycięzców 1000zł. 

Zapisz wzór opisujący zysk w zależności od liczby drużyn. Wybierz wariant 

najkorzystniejszy i porównaj go z lokatą.  

ZADANIE DLA UCZNIÓW KLAS TRZECICH 

Adaś kupił zestaw do budowania szkieletów brył przestrzennych, które później będzie 

oklejał papierem tworząc bryły foremne. 

W skład zestawu wchodzi 100 białych patyków (krawędzi) o długości 10cm oraz 50 

niebieskich kulek (wierzchołków), których rozmiar pomijamy. 

Poniższy rysunek przedstawia przykładową bryłę: 

 

1. Ile różnych wielościanów foremnych może zbudować równocześnie? 

2. Oblicz, który z powstałych wielościanów foremnych ma największą objętość. 



 

 

Chemia 
 

Temat: Analiza związków wielkocząsteczkowych w produktach żywnościowych. 

 

Etap 1 

 UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH 

Analiza etykiet produktów żywnościowych w oparciu o ustalenia z prowadzącym 

zajęcia, przygotowanie prezentacji. 

UCZNIOWIE KLAS DRUGICH I TRZECICH 

Przeprowadzenie badań produktów w oparciu o ustalenia z prowadzącym zajęcia oraz 

opracowanie wyników poprzez przygotowanie prezentacji. 

Etap 2 

Prezentacja efektów pracy i rozmowa z komisją wokół zagadnienia.  

 

Biologia 
 

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH   

Etap 1 

Temat: Nie takie straszne jak je malują – wszechobecne bakterie 

Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów oraz opracowanie jej wyników na temat 

wiedzy o bakteriach. 

Etap 2 

 Przygotowanie pracy teoretycznej o antybiotykooporności i jej źródłach. 

 Złożenie prac do p. Teresy Walczyk. 

  



 

 

UCZNIOWIE KLAS DRUGICH  

Etap 1 

Temat: Stosunek młodzieży do szczepień ochronnych 

Przeprowadzenie ankiety wśród młodzieży, opracowanie wyników, wywiad z 

pracownikiem służby zdrowia na temat korzyści szczepień. 

  Etap 2 

 Analiza artykułu naukowego dotyczącego nowoczesnych szczepionek 

 Złożenie prac do p. Ewy Piszczek. 

UCZNIOWIE KLAS TRZECICH  

Etap 1 

Napisanie artykułu na temat: 

Czy warto korzystać z internetowych porad medycznych? 

albo 

Dlaczego nie warto korzystać z porad lekarskich za pośrednictwem Internetu? 

Etap 2 

 Rozmowa z komisją wokół złożonego w I etapie artykułu.  

 Złożenie prac do p. Danuty Kowalskiej. 

 

Geografia 
 

ZADANIE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH 

   hasło przewodnie: Z mapą za pan brat! 

Etap 1 

Opracowanie karty pracy obejmującej kilka stron zadań formatu A4 (wykonanie 

interpolacji, a następnie charakterystyka obszaru na podstawie sporządzonej mapy, 



 

 

zadania związane ze współrzędnymi geograficznymi). Złożenie wykonanych zadań  

u nauczyciela przedmiotu.  

 Aby otrzymać kartę pracy, należy zwrócić się za pośrednictwem Librusa do p. Marka 

 Karasia. 

Etap 2 

 Rozmowa z komisją wokół zagadnień z I etapu (pytania z zakresu tematyki 

 obejmującej kartę pracy) . 

 

Wychowanie fizyczne 
 

ZADANIE DLA UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH, DRUGICH I TRZECICH 

Temat przewodni: Na Olimpiadzie w starożytnej Grecji 

 

Uczniowie dobierają się sami według zainteresowań w grupy max. 2-osobowe (do zadań 

przewidzianych dla poszczególnych Zespołów może zgłosić się kilka podzespołów 2 osobowych).  

Zadania do wykonania przez zespoły 

Etap 1 

ZESPÓŁ I: Przygotowanie informacji ogólnych o tradycji, historii, kulturze starożytnej Grecji 

- prezentacje wizualne, wystawy, plansze, projekcje filmowe, reprodukcje, prace plastyczne 

uczniów (np. klasy plastyczne) itp., referaty i odczyty. Przygotowanie prezentacji  

ZESPÓŁ II: Przygotowanie informacji o historii i tradycji olimpiad, w tym o osiągnięciach 

polskich olimpijczyków - prezentacje wizualne, wystawy, plansze, projekcje filmowe itp., 

referaty i odczyty. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.  

ZESPÓŁ III: „Szkolny Dzień Treningu” przygotowanie gry terenowej oraz materiałów 

niezbędnych do jej przeprowadzenia - scenariusza gry, wyznaczenia punktów zadaniowych 

(stacji z  konkurencjami sportowymi oraz pytaniami z zakresu historii starożytnych Igrzysk 

Olimpijskich oraz współczesnych Igrzysk  (forma quizu, zagadki etc.), arkuszy/kart pracy, - 



 

 

przygotowanie przepisów i obowiązujących zasad gry, wcześniejsze wyłonienie 

reprezentantów klas/drużyn. 

Etap 2 

Rozmowa z komisją wokół opracowanego w I etapie tematu. 
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