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rojekt pozakonkursowy Samorządu Województwa Wielkopolskiego Cyfrowa Szkoła
Wielkopolsk@ 2020, realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ma służyć podniesieniu kompetencji cyfrowych tysięcy uczniów i nauczycieli w całej Wielkopolsce dzięki
swojemu wyjątkowemu charakterowi propagującemu korzystanie z technologii informatycznych
w procesie dydaktycznym.
Projekt wspiera rozwój kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Zadanie to realizowane jest poprzez zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach podprojektów edukacyjnych nastawionych na naukę poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. W tej przygodzie
z innowacyjnymi metodami i narzędziami dydaktycznymi niezbędną pomocą dla nauczyciela jest publikacja przygotowana przez opiekuna naukowego podprojektu edukacyjnego. Znajdą w niej Państwo
zasady pracy z uczniem, zgodnie z którymi osiągnięte zostają cele w rozwoju kompetencji kluczowych,
w tym przede wszystkim dotyczące kompetencji informatycznych ucznia na każdym etapie edukacji
zapisanych w przyjętej przez Komisję Europejską Strategii „Europa 2020” oraz ważnych dokumentach
krajowych i regionalnych jak Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 i Regionalna
Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015 – 2020. Niniejsza lektura przeprowadzi Państwa przez
cały rok fascynującej pracy z uczniem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.
Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się i częstego korzystania z Poradnika, nie tylko
w czasie trwania projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020, ale i po jego zakończeniu, gdyż stworzona w ramach projektu infrastruktura szerokopasmowego Internetu oraz specjalistyczny sprzęt wraz
z technologią informatyczną pozostaną w szkołach i mam nadzieję będą wykorzystywane w kolejnych
latach dla rozwoju wielkopolskiej młodzieży.

Marzena Wodzińska
Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
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rojekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 został zainspirowany doświadczeniami Samorządu Województwa Wielkopolskiego wynikającymi z wdrażania w poprzednim okresie programowania funduszy europejskich projektów pilotażowych:
„eSzkoła – Moja Wielkopolska” oraz „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Właśnie te doświadczenia pozwoliły na sformułowanie celów nowego
projektu realizowanego w ponad 600 szkołach województwa wielkopolskiego, jakim jest
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020.
Projekt zakłada współpracę z kadrą naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która
odpowiedzialna jest za sformułowanie i opisanie celów dydaktycznych projektu i która będzie czuwała
nad prawidłową realizacją zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w wielkopolskich szkołach.
Wiele godzin przeznaczamy na proces szkolenia nauczycieli uczestniczących bezpośrednio w projekcie
oraz tych, którzy mając do dyspozycji zbudowaną w ramach projektu infrastrukturę teleinformatyczną
a także przekazany sprzęt, będą mogli wykorzystywać technologie informatyczne na zajęciach lekcyjnych
wynikających z podstawy programowej.
Nowatorskie zajęcia zaproponowane przez opiekunów naukowych projektu skłoniły nas do zastosowania
innowacyjnych rozwiązań technologicznych stworzonych w ramach naszego projektu, obejmujących
cały budynek szkolny i umożliwiający posługiwanie się technologiami informatycznymi przez całą społeczność szkolną. Dostarczone laptopy, tablety oraz specjalistyczne urządzenia dydaktyczne przyczynią
się do uatrakcyjnienia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a efekty pracy całego zespołu: opiekunów
naukowych, nauczycieli i uczniów będą widoczne w Internecie.
Mam nadzieję, że w najbliższych latach wszystkie szkoły Wielkopolski będą korzystały zarówno ze
zgromadzonej przez nas wiedzy, jak i stworzonej w projekcie Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
regionalnej infrastruktury informatycznej.

Piotr Waśko
Dyrektor Projektu
Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020
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od koniec ubiegłego wieku dostałem widokówkę z Berlina. Był na niej Albert Einstein
z cytatem umieszczonym nad głową i podkreślonym czerwoną krechą: „Nie trzeba
świata koniecznie rozumieć. Trzeba tylko umieć się w nim znaleźć”.

Nie wiadomo co trudniejsze. Bo ani na jedno, ani na drugie nie ma matematycznego wzoru.

Od lat 70. ubiegłego wieku rozmawiamy o kompetencjach kluczowych. Uniwersytet Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą uczynił z tego nawet rodzaj specjalności. Od pół wieku definiuje się i redefiniuje
to pojęcie. Ale zasadniczo chodzi o to, aby zdobywane wykształcenie połączyć z odpowiednimi umiejętnościami praktycznymi (wbrew pozorom dotyczy to każdej dziedziny wiedzy), dodając do tego jeszcze
wyrobienie (obycie) społeczne, pozwalające na swobodne poruszanie się we współczesnym świecie.
A wszystko po to – powtórzmy to raz jeszcze – żeby „umieć się w nim znaleźć”.
Zakładano do niedawna, że dla osiągnięcia tego celu należy opanować siedem niezbędnych kompetencji zapisanych w dokumentach Rady Unii Europejskiej. W dwóch pierwszych punktach wymieniano
umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; w pozostałych kompetencje
naukowo-techniczne, informatyczne, umiejętność uczenia się, wspomniane kompetencje społeczne
oraz świadomość i ekspresję kulturalną, by po pewnym czasie dołączyć do tego zestawu ósmą kompetencję – „inicjatywność i przedsiębiorczość”.
Inicjatywność i przedsiębiorczość mogą oczywiście wynikać z kilku innych kompetencji kluczowych
(włącznie z niewyszczególnioną osobno kompetencją prawną). W istocie chodzi jednak o rozmaite
zdolności adaptacyjne, zwiększające szanse na współczesnym rynku pracy, który w przeciwieństwie
do liścia, charakteryzującego ubiegłowieczną strukturę zatrudnienia (gdzie kadry specjalistów były
mniej liczne niż podstawowe i zawodowe), wyobrażany jest obecnie w formie grzyba (z rozbudowaną
niepomiernie kadrą specjalistów i pomniejszoną kadrą pracowników podstawowych). Że – słowem –
specjalistów potrzeba coraz więcej. A to oznacza rosnące zapotrzebowanie na inne, wyższe kompetencje
– zarówno „twarde”, jak i „miękkie”. Fachowe, cyfrowe i społeczne. Niezbędne tak w pracy zawodowej,
jak i poza nią. W stosunkach rodzinnych, sąsiedzkich i w codziennym życiu.
Otwarta pozostaje kwestia, na ile niektórych umiejętności można się wyuczyć. W jakim stopniu jest to
możliwe? Bo np. kreatywność (pomysłowość) czy talent do innowacji (wynalazczość) nie są darem ojca
ani matki. Nie zależą od miejsca urodzenia ani ukończonej szkoły. Ujawniają się nieraz niespodziewanie.
Wybuchają nagle i pozostaną chyba na zawsze pewną tajemnicą.

Biografowie znają wiele takich przypadków. Prezydent międzywojennej Czechosłowacji i jeden z najwybitniejszych ludzi tamtej doby był synem analfabetów. Profesor Stanisław Pigoń urodził się w chacie
feudalnego chłopa. Każdy doświadczony nauczyciel wie, że utalentowanych uczniów można znaleźć
w niemal każdej szkole i w każdej klasie. Warto o tym pamiętać, gdy mowa jest o „wyrównywaniu”
poziomów klas czy szkół.
Odkrywanie talentów i umiejętności wymaga od nas samych… talentu (umiejętności?) wyższego rzędu.
Do tego cierpliwości i czasu. Niezbędne jest umiejętne zainteresowanie tym, co mamy do zaproponowania. Zapalenie uczniów do nowej szkolnej przygody, którą może stać się udział w projekcie Cyfrowa
Szkoła Wielkopolsk@2020 i w poszczególnych jego komponentach. I wspólne z nimi – i wszystkimi
uczestnikami – jej przeżywanie.
Podprojektów jest sześć. Z pozoru niemal autonomicznych, w istocie silnie jednak ze sobą powiązanych.
O każdym w osobnych Poradnikach znajdą Państwo szczegółowe informacje.
Ostatecznie większość dróg prowadzi do „autoedukacji”, która pozostaje prawdziwym wyzwaniem
współczesności – jak to ujął zajmujący się tym od lat Dzierżymir Jankowski. Nie nauczymy bowiem
niczego nikogo, kto by sam takiej potrzeby nie odczuł. „Wychowaniu do autoedukacji” na poziomie
szkolnym podstawowym i ponadpodstawowym służyć ma między innymi „nauczanie wyprzedzające”,
przewijające się w kilku podprojektach. A także rozmaite próby samodzielnych badań (np. śladami
małych zwierząt dla licealistów czy pomiary czystości powietrza dla uczniów podstawówek). Ponadto
uczniowie zdobędą informatyczne podstawy programowania, odkryją „krajobrazy kulturowe” swojej
okolicy, wspólnie zbudują mapę dorzecza Warty, przeprowadzą kwerendy archiwalne i biblioteczne,
poznają ciekawych ludzi, z którymi przeprowadzą wywiady, napiszą hasła do encyklopedii Wielkopolski.
Będą mogli także wysłuchać „złotych wykładów” największych polskich (i nie tylko) autorytetów naukowych czy wziąć udział w rozgrywkach międzyszkolnych z kilku przedmiotów. Wszystkie te działania
pozwolą na weryfikację opinii o niejednym uczestniku tych oświatowych zabaw. Dadzą nieoczekiwane
spojrzenie na potencjał kryjący się w naszych uczniach. O tym jestem głęboko przekonany.
Jednocześnie każde z tych zajęć wprowadzi ucznia w świat cyfryzacji. Nauczy nowych technik i zaznajomi z możliwościami, jakie oferują nowe technologie. Chodzi wszak o to, żeby i w tym świecie „umieć
się odnaleźć”.
W 2008 roku wybitny psycholog społeczny, prof. Zbigniew Pietrasiński opublikował pracę Ekspansja
pięknych umysłów, z podtytułem Nowy renesans i ożywcza autokreacja. Jest to prawdziwy manifest
optymizmu, wiary w umysł, który wszystko zwycięży, i w „samosterowność” jednostki, prowadzącą
do doskonałości. Po upływie dekady od ukazania się tej książki optymizmu jest już zdecydowanie
mniej. Bliżej nam może dziś do „wspólnoty wirtualnej” (zastępującej i unicestwiającej kilka innych
wspólnot) niż do wspólnoty „pięknych umysłów”. Bliżej do „pułapki algorytmu”, ze wszystkimi tego
ograniczeniami, niż do „ożywczej autokreacji” świadomych siebie jednostek. Wyzwania wszak pozostają niezmienne. W ostatecznym rachunku liczą się kompetencje kluczowe. Przysposobienie do życia
w szybko zmieniającym się świecie. I to zadanie – miejmy nadzieję – nigdy nie ulegnie dewaloryzacji.
SERDECZNIE PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY ZAPRASZAM.

Waldemar Łazuga
Główny Ekspert ds. rozwoju kompetencji kluczowych
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Sebastian Paczos

WSTĘP
Kształcenie jest bardzo istotną inwestycją społeczną, gospodarczą i polityczną. W obliczu zachodzących
zmian cywilizacyjnych sprawą dużej wagi jest zapewnienie szkołom narzędzi, które pozwolą im skutecznie
odpowiadać na potrzeby zmieniającego się świata i przygotować uczniów do wyzwań, z jakimi będą musieli
zmierzyć się jako osoby dorosłe. Tempo zmian środowiska sprawia, że podstawowym zadaniem szkoły nie jest
już przekazywanie wiedzy na dany temat, ale raczej uczenie, jak się uczyć oraz inspirowanie do samokształcenia.
Program Ligi przedmiotowe ukierunkowany jest na wsparcie uczniów zdolnych. W potocznym rozumieniu
„zdolności” utożsamiane są z wysokim poziomem inteligencji i wysoką efektywnością uczenia się, zapamiętywania i logicznego myślenia1 . Osoby zdolne charakteryzują się rozwiniętą potrzebą poznawczą, samodzielnością
myślenia i szerokimi zainteresowaniami. Uczniowie zdolni to niewątpliwie uczniowie dociekliwi, twórczy, podejmujący różnorodne zadania oraz posiadający wiele własnych pomysłów. Charakteryzuje ich niejednokrotnie
silna motywacja do zajmowania się interesującą ich dziedziną wiedzy, wytrwałość w dążeniach, samodzielność
oraz poczucie własnej wartości. Dzieci uzdolnione wykazują się osiągnięciami lub potencjalnymi zdolnościami
w jednej lub kilku dziedzinach. Przy czym należy pamiętać, że uczniowie zdolni mogą odnosić sukcesy w jednej
dziedzinie, a w innych być przeciętni. Mogą posiadać ogólne zdolności umysłowe, specyficzne umiejętności
z głównych przedmiotów szkolnych, zdolności plastyczne, techniczne lub społeczne. Warto podkreślić, że im
uczniowie są młodsi, tym bardziej ogólne wydają się ich zdolności2 .
Pedagodzy i psychologowie zajmujący się badaniem osób zdolnych wymieniają liczne, charakterystyczne dla nich właściwości intelektualne, osobowościowe, emocjonalne. Wśród nich są między innymi:
rozległa wiedza w wielu lub kilku wybranych dziedzinach, duży zasób informacji, bogaty zasób słów, łatwość
i dojrzały sposób wypowiadania się, wczesne posługiwanie się pojęciami abstrakcyjnymi, szybkie tempo uczenia
się i zapamiętywania faktów, zdolność długiego utrzymywania koncentracji, krytyczne i niezależne myślenie,
umiejętność obrony własnego stanowiska, preferowanie pytań otwartych, ciekawość świata, kwestionowanie
wiedzy i autorytetów, zadawanie dużej liczby pytań, szerokie zainteresowania, w których dominują zagadnienia
naukowe lub teoretyczne. Ponadto zdolni uczniowie przejawiają takie zachowania społeczne, jak: zainteresowanie problemami politycznymi i społecznymi świata, indywidualizm, niekonwencjonalność, niezależność,
nieuleganie autorytetom bądź ich kwestionowanie, odpowiedzialność, wrażliwość i intuicyjne rozumienie dobra
i zła, wysoki poziom rozwoju moralnego. Mają rozwiniętą empatię, poczucie sprawiedliwości oraz uczciwości
społecznej i intelektualnej. Wykazują też zwykle większą dojrzałość, zrównoważenie i odporność emocjonalną
niż ich rówieśnicy. Jednocześnie przejawiają większą skłonność do dominowania. Lista ich uzdolnień jest bardzo
długa, a w ich rozpoznawaniu pomocne są liczne techniki, między innymi: analiza pracy i osiągnięć ucznia,
badanie cech i zachowań, pomiary inteligencji czy też testy służące do rozpoznawania uzdolnień3 .
Niejednokrotnie jednak wielu zdolnych uczniów ma słabe wyniki w nauce, ponieważ nie zostały
stworzone im odpowiednie warunki. Uczniowie z niewielkich miejscowości mają trudniejszy dostęp do różnych
instytucji naukowych i ich działań niż uczniowie z dużych ośrodków akademickich. To wszystko sprawia, że osoba
zdolna często ma małe szanse na to, aby rozwijać swoje zdolności bez pomocy nauczyciela i szkoły. Historia
dostarcza nam licznych dowodów na to, że rozpoznanie uzdolnienia nie jest sprawą łatwą4 . Ponadto uczniowie
1 Istnieje wiele definicji zdolności, a wśród nich teoria Z. Pietrasińkiego, według którego różnice indywidualne pomiędzy
możliwościami intelektualnymi sprawiają, że przy jednakowej wiedzy, motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie
osiągają w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty w uczeniu i działaniu – zob. Z. Pietrasińki, Zdolności,
w: Psychologia, pod red. T. Tomaszewskiego, Warszawa 1976, s. 736.
2 E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 253-354.
3 E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i praktyka, Warszawa 2008, s. 354.
4 Więcej na temat diagnozowania uczniów zdolnych – zob. W. Limont, Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować,
Sopot 2010, M. Taraszkiewicz, A. Karpa, Jak wspierać zdolnego ucznia?, Warszawa 2009.
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zdolni mają specyficzne potrzeby edukacyjne, co sprawia, że nie zawsze dobrze funkcjonują w tradycyjnym
układzie szkolnym. Dostosowanie systemu nauczania szkolnego do ich potrzeb jest często dużym wyzwaniem
dla nauczycieli i szkoły, ale warto podjąć ten wysiłek ze względu na trudne do przecenienia korzyści społeczne
oraz korzyści indywidualne dla danego ucznia, któremu w ten sposób tworzy się lepsze warunki rozwoju.
Uczeń zdolny wymaga dostosowania systemu edukacji do swoich nietypowych potrzeb. Rozpoczynając
z nim pracę, należy w pierwszej kolejności określić jego potrzeby i opracować na tej podstawie plan działania.
Dla właściwego kształcenia bardzo istotny będzie dobór treści5 oraz forma organizacyjna zajęć6 . W nowoczesnej
edukacji coraz większy nacisk kładzie się na opanowanie umiejętności i rozwój kompetencji niż na asymilację
wiedzy i jej reprodukcję. Chodzi o takie kształcenie, by uczniowie zdobywali wiadomości oraz umiejętności
i jednocześnie rozumieli, czego i po co się uczą. Podstawowym kryterium jest starannie przemyślany dobór
metody przez nauczyciela, co zapewni mu utrzymanie kierowniczej i wspierającej roli w procesie dydaktycznym.
W związku z tym znaczenia nabierają różne odmiany kształcenia problemowego, które sprzyjają rozwinięciu
umiejętności poznawczych, kształtowaniu zdolności obserwacji oraz samodzielności myślenia. Oprócz tego
wśród metod, które mogą okazać się szczególnie przydatne, jest metoda projektowa.
Projekt lig przedmiotowych wychodzi naprzeciw tym potrzebom. Z jednej strony stwarza warunki
organizacyjne do pracy nauczyciela z uzdolnionymi uczniami, z drugiej działania projektu są nastawione na
poszerzenie i pogłębienie uczniowskiej wiedzy zarówno z tematów programowych, jak i tych spoza programu.
Konkursy łączą elementy nauki, zabawy i rywalizacji. Nowoczesna szkoła to szkoła wykorzystująca ciekawe,
interesujące, często nowoczesne metody nauczania oraz wspierająca metodykę technologią informacyjną.
Niniejsza publikacja powstała z myślą o nauczycielach, którzy podejmą się roli trenerów drużyn, złożonych właśnie z uczniów zdolnych. Przed nimi niełatwe zadanie7 wybrania najlepszego sposobu przygotowania
uczniów do konkursu. Właściwe kryterium doboru stanowić bowiem może pierwszy krok na drodze do sukcesu.
Kolejnym wyzwaniem stojącym przed nauczycielem jest opracowanie planu przygotowań. Posiadane
doświadczenie i rozeznanie w umiejętnościach i wiedzy uczniów powinny ułatwić decyzje co do sposobu pracy.
Ale na tym jego zadanie się nie kończy. Do zakresu obowiązków należy również zadbanie o właściwą organizację
i funkcjonowanie drużyny. Nauczyciel powinien pomagać uczniom właściwie zaplanować działania i wskazać
najbardziej efektywne metody pracy. Rola trenera sprowadza się nie tylko do przekazywania wiedzy, ale również
zapewnienia uczniom odpowiednich warunków do współpracy, aktywności i zaangażowania. Nauczyciel w tych
działaniach może liczyć na wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów czy konsultacji z doradcami metodycznymi,
zapewnianymi przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.
Nie można wskazać jednej, uniwersalnej metody przygotowania uczniów do lig. Pomocne będą w tym
zakresie zarówno sprawdzone metody i formy pracy, jak i autorskie rozwiązania nauczycieli, dostosowane do
potrzeb konkretnych uczniów. Każdy nauczyciel, który podejmie się roli trenera, dysponuje z pewnością kompetencjami i doświadczeniem. Niniejsza publikacja ma stanowić dla nich merytoryczne wsparcie i być wskazówką
czy też sposobem na ukierunkowanie myślenia i pomoc w podejmowaniu decyzji.

5 Np. szerszy zakres materiału czy sprofilowana tematyka.
6 Np. indywidualny tok nauczania.
7 Wśród kompetencji zawodowych przydatnych w pracy z uczniem zdolnym należy wymienić te merytoryczne: rozległą, stale
aktualizowaną wiedzę, znajomość warsztatu badawczego, znajomość najnowszej literatury przedmiotu i umiejętność wskazania właściwych
lektur; dydaktyczne: znajomość dydaktyki pracy z uczniem zdolnym, umiejętność przeprowadzania diagnozy, kontroli i oceny uczniów,
zdolność planowania i projektowania procesu dydaktycznego, właściwy dobór metod, form i strategii pracy, w tym umiejętność opracowania właściwego programu pracy z uczniem zdolnym, indywidualizacja nauczania; psychologiczne: umiejętność udzielenia wsparcia
w zakresie motywacji wewnętrznej ucznia, uczenie go samodzielności, dbanie o integralny rozwój ucznia, wskazywanie właściwych
technik pracy umysłowej. Zob. M. Machałek, Jak pracować z uczniem zdolnym? Poradnik dla nauczycieli historii, Warszawa 2013, s. 24.

Sebastian Paczos

Na końcu wstępu został zamieszczony wykaz publikacji o pracy z uczniem zdolnym i jej problemach.
Ponadto warto sięgnąć do strony Ośrodka Rozwoju Edukacji, z której można pobrać poradniki pracy z uczniem
zdolnym w zakresie fizyki, historii, matematyki czy języka polskiego.
Pomocą w przygotowaniu uczniów do rozgrywek są również wskazówki dydaktyczno-metodyczne
znajdujące się w dalszej części przewodnika. Zostały one przygotowane przez doświadczonych dydaktyków
Tomasza Polaka i Bogdana Araszkiewicza. W pierwszej części, dotyczącej przedmiotów humanistycznych, zostały pokazane sposoby przygotowywania uczniów do ligi przedmiotowej z historii, języka polskiego i filologii
angielskiej. W drugiej części z matematyki, fizyki i geografii. Zostały tam również zasygnalizowane rzeczy, na
które trzeba zwracać uwagę, przykładowe pytania oraz pomocna literatura.

1. O PODPROJEKCIE
Ligi przedmiotowe stanowią jeden z elementów projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, którego
głównym celem jest podniesienie do 2022 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 600
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego. Cel ma zostać osiągnięty poprzez
rozwój kompetencji cyfrowych zarówno nauczycieli/nauczycielek, jak i uczniów / uczennic w ramach realizowanych
zajęć pozalekcyjnych dedykowanymi metodami kształcenia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podjęte w ramach programu działania przyczynią się do unowocześnienia wielkopolskiej szkoły,
podniesienia jej poziomu przy uwzględnieniu różnych profili klas. W ramach programu, przy wykorzystaniu
nowoczesnych technik, wiedza zostanie przekazana uczniom w sposób zrozumiały i atrakcyjny.
Ligi przedmiotowe stanowią kontynuację pilotażowego programu Uniwersytet w Twojej Szkole, realizowanego przez Uniwersyteckie Centrum Edukacji Szkolnej UAM. W obrębie tego projektu prowadzono całoroczne
rozgrywki tzw. lig akademickich i nadawano wykłady akademickie do ponad 35 liceów na terenie Wielkopolski.
Działanie w postaci lig przedmiotowych łączy zalety tradycyjnego nauczania opartego na bezpośrednim
kontakcie: nauczyciel – uczeń (słuchacz, uczestnik) z nowoczesnymi środkami przekazu, opartymi na systemie
teletransmisji przy zachowaniu maksymalnej interaktywności. Program przewiduje działania ukierunkowane
na wsparcie uczniów zdolnych oraz wyrównywanie szans, zapewniając młodzieży i wszystkim uczącym się
z ośrodków oddalonych od Poznania dostęp do pełnej oferty edukacyjnej.

2. OPIS PODPROJEK TU
W ciągu trwania projektu zostanie uruchomionych 6 lig przedmiotowych (filologia angielska, historia,
matematyka / informatyka, geografia, fizyka, język polski), w których wezmą udział 24 szkoły ponadpodstawowe
z całej Wielkopolski, wyłonione na podstawie procedury rekrutacyjnej.
Szkoła zakwalifikowana do danej edycji projektu może brać udział we wszystkich lub wybranych ligach.
Szkoły rywalizują w grupach. Rozgrywki odbywają się za pomocą systemu teletransmisji. W placówkach zostaną
zainstalowane zestawy wideokonferencyjne składające się z komputera z zainstalowaną aplikacją, dwóch ekranów 75-calowych, kamery, zestawu nagłaśniającego i mikrofonów. Za pomocą tych urządzeń szkoła będzie się
łączyć na żywo z pozostałymi uczestnikami rozgrywek. Terminy poszczególnych rund zostaną ustalone przed
rozpoczęciem ligi i zostaną podane na stronie internetowej.
Zarówno uczniowie ze wszystkich drużyn, jak i komisja mają ze sobą stały kontakt wzrokowy i dźwiękowy.
Mecze rozgrywane będą w okresie roku szkolnego od października do maja. Raz w miesiącu każda ze szkół
biorąca udział w danej lidze weźmie udział w pojedynku z innymi. Przebieg rywalizacji przypomina teleturniej
„Jeden z dziesięciu”.

17

LIGI PRZEDMIOTOWE / WSTĘP

18

We wrześniu, w ramach wewnętrznych eliminacji (w postaci np. konkursu wiedzy) szkoły wytypują do
każdej z lig 8-osobowy zespół. W rundzie szkołę reprezentuje 3-osobowa drużyna. Każda z drużyn na początku
rozgrywki ma przyznane trzy szanse, które traci w momencie udzielenia błędnej odpowiedzi. Pytania zadaje
komisja znajdująca się w Poznaniu. Kieruje je do poszczególnych drużyn w czasie rzeczywistym. Każde pytanie
jest czytane przez komisję i zostaje wyświetlone na ekranie. Uczniowie mają, w zależności od rodzaju ligi,
ściśle określony czas na odpowiedź. Po udzieleniu odpowiedzi (dobrej lub złej) na prezentacji pojawia się
prawidłowa odpowiedź, której towarzyszy komentarz członka komisji, dotyczący zadanego pytania. Gra, w zależności od wariantu ligi, trwa do momentu wyłonienia jednej zwycięskiej drużyny, która zdobyła największą
liczbę punktów lub do wyczerpania się pytań. W drugim wariancie zwycięzcą zostaje szkoła, która zachowała
największą liczbę szans. Pozostałe miejsca zajmują szkoły, które odpadły w trakcie gry lub miały odpowiednio
mniej zdobytych punktów.
Za zdobyte miejsce w danej rundzie przyznawana będzie określona liczba punktów, np. za pierwsze 15,
za drugie 10, a za szóste 2, sumowanych w okresie rocznym. Zwycięzcą zostanie szkoła, która uzyska najwyższy
wynik punktowy w ciągu roku. Na koniec rozgrywek zostanie zorganizowana gala, podczas której zostaną wręczone
nagrody. Do poszczególnych lig zostaną opracowane regulaminy, zawierające szczegółowe zasady przebiegu meczu.
Pytania do poszczególnych lig przygotują pracownicy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w oparciu
o podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych w zakresie rozszerzonym. Oni także wskażą zakres
materiału obowiązujący podczas rozgrywek. Każda runda będzie dotyczyła wybranego tematu. Na przykład
w lidze angielskiej w jednym miesiącu tematem przewodnim rozgrywek może być gramatyka i słownictwo języka
angielskiego, a w następnym literatura amerykańska lub też historia USA. W przypadku matematyki będzie to
wyglądać podobnie. Jedna runda będzie dotyczyć funkcji i ich własności, kolejna np. geometrii analitycznej.
Pytania będą porównywalne i zostaną w większości przypadków sformułowane w sposób zamknięty.
Ponadto do końca stycznia każdy zespół z danej ligi zostanie poproszony o zaproponowanie 10 pytań
i przesłanie ich z uzasadnieniem do opiekuna dydaktycznego. O ich włączaniu do puli pytań, w kolejnej edycji
podprojektu, zdecyduje komisja konkursowa złożona ze specjalistów w danej dziedzinie.
Specjalnie wyłonione grono osób poprowadzi rozgrywki. W skład komisji wejdą osoby specjalizujące się
w tematyce danej rundy. W ramach szkół zostaną powołani opiekunowie, którzy będą pełnić funkcję trenerów
przygotowujących uczniów do rozgrywek.

3. CELE PODPROJEK TU

––
––
––
––
––
––
––

zaktywizowanie uczniów i nauczycieli oraz rozszerzenie obszaru działania szkoły w ramach
projektów uczniowskich,
pomoc nauczycielom w rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów,
podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z przedmiotów ścisłych, przyrodniczych i humanistycznych,
wyrobienie nawyku uczenia się przez całe życie i wzmocnienie postawy, że bycie dobrym się opłaca,
rozwój umiejętności pracy z wykorzystaniem metody projektu oraz uzasadnionego wykorzystania technologii informacyjnych do gromadzenia i przetwarzania danych oraz szeroko
rozumianej komunikacji,
nabycie umiejętności związanych z używaniem sprzętów i narzędzi informatycznych oferowanych
w ramach projektu,
wypracowanie umiejętności współpracy i komunikacji w grupie – nabycie tych umiejętności jest
niezwykle cenne na współczesnym rynku pracy.

Sebastian Paczos

4. ROL A DOR ADC Y METODYCZNEGO W REALIZAC JI PODPROJEK TU
Doradca metodyczny to specjalista powołany w projekcie do wsparcia nauczyciela w działaniach związanych
z wybranym podprojektem. Jego zadaniem jest towarzyszenie nauczycielowi w realizacji projektu, oferowanie
swojej wiedzy i doświadczenia w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych. Wspólnie z nauczycielem opracowuje
indywidualny plan współpracy ze szkołą, oparty na rozpoznaniu potrzeb metodycznych i merytorycznych. Żeby
mógł wykonywać swoje zadanie, buduje system komunikacji ze szkołą i nauczycielem, wykorzystując różne narzędzia technologii komunikacyjnej i kontakt osobisty. Zarówno nauczyciel, jak i doradca mają bogaty warsztat
pracy, który dzięki wspólnemu działaniu będzie bardziej racjonalnie wykorzystany w realizacji założonego celu.
Wspólna praca nauczyciela i doradcy ułatwi rozwiązywanie i pokonywanie trudności, a także wprowadzanie
nowatorskich pomysłów. Ukierunkowanie pracy w projekcie na wykorzystanie technologii cyfrowej będzie
polem do działania i doskonalenia kompetencji. Doradca będzie na bieżąco informował dyrektora o etapie
realizacji projektu w szkole.
Nauczyciel ze strony doradcy może liczyć na:
•• wsparcie w rozpoznaniu zasobów i potrzeb nauczyciela i uczniów i na tej podstawie pomoc w opracowaniu planu realizacji projektu,
•• dostęp do warsztatu doradcy metodycznego i możliwość korzystania z niego,
•• wspólne wypracowywanie narzędzi do monitorowania efektów pracy,
•• wskazanie efektywnych metod motywowania uczniów do kreatywności, samodzielności w działaniu,
•• konsultacje dotyczące wykorzystania metody projektu na zajęciach pozalekcyjnych zgodnie z wymaganiami metodologii,
•• konstruktywną informację zwrotną dotyczącą realizowanych działań adekwatnie do założeń podprojektu,
•• wskazówki w samodzielnym poszukiwaniu odpowiedzi na pojawiające się trudności,
•• tworzenie ostatecznego kształtu produktu projektu,
•• inspiracje do podejmowania działań innowacyjnych z zastosowaniem TI,
•• wsparcie innych nauczycieli funkcjonujących w projekcie w rejonie działania doradcy,
•• dostępność komunikacyjną doradcy.
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Bogdan Araszkiewicz

Pomysł ligi historycznej jest propozycją połączenia kilku celów samorządowego projektu. Wykorzystuje
nowoczesne środki techniczne do szerzenia i upowszechniania wiedzy historycznej. Motywuje duże grupy
uczniów i nauczycieli wielkopolskich szkół do rywalizacji, przyczynia się do zainteresowania młodych ludzi
historią. Dla nauczycieli jest dodatkowym wyzwaniem, ponieważ sprawdza tylko część kompetencji, których
kształcimy na zajęciach. Wymóg szybkiej, ograniczonej w czasie realizacji zadania stanowi dla opiekuna grupy
duże utrudnienie. Uczniowie poddani są silnemu stresowi i konieczności sprostania oczekiwaniom różnych
osób: oprócz wspomnianego opiekuna, rodziców i kolegów. Dlatego rozmowa z grupą przygotowującą się do
konkursu na temat celów, zadań, jakie sobie poszczególne osoby postawią, jest ważnym elementem przygotowań. Uświadomienie korzyści, jakie mogą mieć uczestnicy ligi w postaci doświadczenia pracy zespołowej,
możliwości obserwowania siebie w specyficznej sytuacji rywalizacji i stresu, może stanowić dodatkową wartość
w konkursie. Spokojna rozmowa na temat konkursu w początkowej fazie planowania przygotowań i poznanie
uczniów, ich predyspozycji, jest koniecznym punktem w projekcie działań pedagogicznych. Warto podkreślać
w rozmowie z uczniami zdobyte doświadczenie, wiedzę, którą mogą wykorzystać w kolejnych zawodach, niż
skupiać się na przyczynach porażek.
Liga historyczna sprawdza przede wszystkim wiadomości i ogranicza możliwości układania zadań ze złożonymi kompetencjami. W dydaktyce wyróżniamy dwa rodzaje zadań testowych: zadania zamknięte i zadania
otwarte. Ze względu na wymagania konkursu dominują zadania zamknięte, które są najłatwiejsze do oceny.

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Zadania zamknięte dzielimy na:
ZADANIE WIELOKROTNEGO WYBORU (WW) – w tym typie zadania uczeń wybiera jedną odpowiedź spośród
kilku zaproponowanych przez autora, np.:

ZADANIE 1.

Spośród podanych postaci podaj uczestnika konferencji wersalskiej:
a. Józef Piłsudski,
b. Roman Dmowski,
c. Ignacy Daszyński,
d. Gabriel Narutowicz.
ZADANIA TYPU PRAWDA – FAŁSZ (PF) – uczeń ocenia prawdziwość sformułowań, obliczeń, twierdzeń, np.:

ZADANIE 2.

Oceń poniższe sformułowania. Zaznacz prawda P, jeśli zdanie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe:
–– uwłaszczenie w zaborze pruskim miało jednorazowy charakter i polegało na likwidacji
obowiązku pańszczyzny,
–– uwłaszczenie w zaborze rosyjskim polegało na przekazaniu chłopom ziemi na własność
w okresie powstania styczniowego,
–– uwłaszczenie w zaborze austriackim poległo na stopniowym przekazywaniu ziemi chłopom
na własność.
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ZADANIA NA DOBIERANIE (D) – uczeń według podanych kryteriów dopasowuje pary elementów, wybiera je
spośród większego zbioru, np.

ZADANIE 3.
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Do podanych nazwisk hetmanów i dowódców dopasuj nazwy bitew, w których dowodzili:
a. Stefan Czarniecki,
b. Stanisław Żółkiewski,
c. Jan Karol Chodkiewicz,
d. Stanisław Koniecpolski.
Warka ............................................................
Kłuszyn ..........................................................
Trzciana ..........................................................
Kircholm ........................................................
Wiedeń ..........................................................

ZADANIA OT WARTE

Zadania otwarte mają wiele zalet, takich jak samodzielne formułowanie ocen i wniosków. Jednocześnie niektóre
z nich mogą przysparzać kłopotów w jednoznacznej, kryterialnej ocenie. Wymóg dotyczący czasu odpowiedzi
wydaje się dodatkowym utrudnieniem. Dlatego w konkursie tego typu zadania będą w mniejszości. Twórcy
i teoretycy pomiaru dydaktycznego wyodrębniają następujące typy zadań otwartych:
ZADANIE Z LUKĄ (L) – uczeń wpisuje w luce brakujące wyraz, wzór, datę, np.:

ZADANIE 4.

Każdemu królowi elekcyjnemu szlachta przedstawiała dwa dokumenty: pacta conventa
i .............................................................................................................................................................
Władysław Jagiełło nadał szlachcie w roku .................................. przywilej nietykalności osobistej.
ZADANIE KRÓTKIEJ ODPOWIEDZI (KO) – uczeń formułuje zdanie, wyrażenie, podaje rozwiązanie, nazywa
zjawisko, np.:

ZADANIE 5.

Na podstawie tekstu źródłowego i wiedzy własnej nazwij nurt Wielkiej Emigracji i podaj uzasadnienie.
ZADANIE ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI (RO)

ZADANIE 6.

Przedstaw ewolucję ustroju II Rzeczpospolitej.

Bogdan Araszkiewicz

1. STAROŻY TNOŚĆ (OD POCZ ĄTKU
DZIE JÓW DO UPADKU CESARST WA
RZ YMSKIEGO NA Z ACHODZIE
W 476 ROKU)
ZADANIE 1.

Oblicz, ile lat żył człowiek urodzony w 25 roku przed naszą erą i zmarły w 39 roku naszej ery.
Zadanie sprawdza umiejętność posługiwania się chronologią. Przy jego rozwiązywaniu musimy pamiętać o różnicy
między taśmą chronologiczną a osią matematyczną (liczbową). Podstawowe zasady oznaczania wydarzeń w czasie
poznajemy na początku edukacji historycznej i często później zapominamy. Kalendarz i oznaczanie czasu dla
epoki starożytnej różni się od kolejnych epok historycznych.

ZADANIE 2.

Podaj prawidłowe zakończenie zdania. Judaizmu nie charakteryzuje:
a. idea jednego stwórcy świata i ludzi,
b. oddawanie czci jednemu Bogu,
c. wiara w życie pozagrobowe,
d. niewielki wpływ arcykapłanów i proroków na rozwój religii.
Trudnym dla ucznia wydaje się stosowanie zadań z negacją. Może doprowadzić, w połączeniu z odpowiedzią
nie, do podwójnego przeczenia. W konkursie, w którym liczy się czas na zrealizowanie zadania, podwójne użycie
przeczenia dezorientuje ucznia. W sytuacji stresu zwiększa się prawdopodobieństwo popełnienia błędu. Tego
typu zadanie jest zastawioną przez autora zadania pułapką, w którym standardowy sposób rozwiązania zadania
został odwrócony. Prawidłowe rozwiązanie problemu wymaga namysłu i uwagi, a tych w warunkach konkursu
brakuje. Autor zadania tworzy sytuacje, w których uczestnik konkursu popełnia błąd, udziela niepoprawnej
odpowiedzi, mimo iż zna poprawne rozwiązania.

ZADANIE 3.

Odpowiedz, który z cesarzy rzymskich wydał Edykt mediolański?
Typowy przykład zadania sprawdzającego wiedzę ucznia, popularnego w konkursach. Są łatwe w ocenianiu
i ułatwiają jurorom pracę. W praktyce szkolnej są konieczne, ale nie można się do ich realizacji ograniczać.
W procesie przygotowań do konkursu zwracamy uwagę na wczesne rozpoczęcie przygotowań i systematyczne
powtarzanie faktografii.
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ZADANIE 4.

Uznaliśmy za konieczne wydać zarządzenie, które się do czci bóstwa odnosi, a mianowicie chrześcijanom i wszystkim dać zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto zechce. W ten sposób bowiem
bóstwo w swej niebieskiej siedzibie i dla nas, i dla wszystkich naszych poddanych zjednać będzie
można i usposobić łaskawie.
Edykt mediolański, 313 rok n.e.
Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, Tom 1, Toruń 1994, s. 35.
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Odpowiedz, który z cesarzy rzymskich wydał powyższy dokument?
a. Oktawian August,
b. Neron,
c. Dioklecjan,
d. Konstantyn.
Uczeń może wykorzystać tekst jako podpowiedź. Znajdzie w nim datę wydarzenia i jego nazwę. Dodatkową
informacją jest sformułowanie o wolności wyznawania religii i w ten sposób może on połączyć informacje
z tekstu z wiedzą własną. Ważną umiejętnością wykorzystywaną w konkursie będzie umiejętność analizy różnorodnych źródeł historycznych. Specyfiką konkursu będą krótkie teksty i dlatego w procesie przygotowania
uczniów skupiamy się na ćwiczeniu umiejętności wyszukiwania informacji kluczowych.

ZADANIE 5.

Uznaliśmy za konieczne wydać zarządzenie, które się do czci bóstwa odnosi, a mianowicie chrześcijanom i wszystkim dać zupełną wolność wyznawania religii, jaką kto zechce. W ten sposób bowiem
bóstwo w swej niebieskiej siedzibie i dla nas, i dla wszystkich naszych poddanych zjednać będzie
można i usposobić łaskawie.
Edykt mediolański, 313 rok n.e.
Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, Tom 1, Toruń 1994, s. 35.

Podaj nazwę zasady, którą wprowadza Edykt mediolański w zakresie religii?
Zadanie wymaga od nas wyszukania informacji o polityce religijnej państwa rzymskiego i użycie określonego
pojęcia: tolerancja religijna lub wolność wyznania. Zwracamy uwagę na poprawne posługiwanie się pojęciami
historycznymi. Należy uzmysłowić uczniom, że wyrażenia potoczne, popularne czy kolokwialne nie mogą
zastępować terminów naukowych charakterystycznych dla poszczególnych gałęzi wiedzy.

ZADANIE 6.

Większość nieprzyjacielskich okrętów pod Salaminą zatopiono. A przecież Persowie okazali się w owym
dniu bardzo dzielni, (…) każdy też sądził, że król na niego będzie patrzył. (…) Skoro pierwsze ich okręty
zwróciły się do ucieczki, wówczas przeważnie ulegały zagładzie: ci bowiem, co byli ustawieni z tyłu,
wpadali swymi okrętami na uciekające.
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e.
Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, Tom 1, Toruń 1994, s. 17.
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Uzupełnij zdanie, wprowadzając odpowiednią nazwę okrętów.
Greckie okręty zwane ...................................okazały się lepiej niż perskie przystosowane do walki
na wodach Salaminy.
Zadanie wymaga połączenia wiedzy faktograficznej z informacjami z tekstu. Musimy zwrócić uwagę na wyszukanie informacji, które pozwolą na prawidłowe rozwiązanie. Z tekstu wiemy o bitwie u wybrzeży Salaminy
i czasie wojny Greków z Persami. Pozostaje tylko połączyć to z wiedzą o trierach. Nasz kolejny przykład pokazuje
związek niektórych pojęć historycznych z czasem i przestrzenią. Pojęcie triery występuje tylko w Grecji antycznej.
.

ZADANIE 7.

Większość nieprzyjacielskich okrętów pod Salaminą zatopiono. A przecież Persowie okazali się w owym
dniu bardzo dzielni, (…) każdy też sądził, że król na niego będzie patrzył. (…) Skoro pierwsze ich okręty
zwróciły się do ucieczki, wówczas przeważnie ulegały zagładzie: ci bowiem, co byli ustawieni z tyłu,
wpadali swymi okrętami na uciekające.
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e.
Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, Tom 1, Toruń 1994, s. 17.

Wybierz prawidłowe zakończenie.
Królem Persji obserwującym bitwę był Dariusz / Kserkses / Cyrus.
Rozwiązujemy to zadanie, odwołując się do wiedzy o znanych postaciach historycznych. Zainteresować historią
możemy poprzez zachęcanie uczniów do poznawania biografii wybitnych postaci. Dla części uczniów może to
być bardziej interesujący sposób uczenia się historii niż poznawanie jej tylko z podręcznika.

ZADANIE 8.

Większość nieprzyjacielskich okrętów pod Salaminą zatopiono. A przecież Persowie okazali się w owym
dniu bardzo dzielni, (…) każdy też sądził, że król na niego będzie patrzył. (…) Skoro pierwsze ich okręty
zwróciły się do ucieczki, wówczas przeważnie ulegały zagładzie: ci bowiem, co byli ustawieni z tyłu,
wpadali swymi okrętami na uciekające.
Herodot, Dzieje, V wiek p.n.e.
Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, Tom 1, Toruń 1994, s. 17.

Odpowiedz, kto był faktycznym dowódcą floty greckiej w opisanej wojnie z Persami?
Przykład tekstu użytego w zadaniu 5. i 6. może być wykorzystany do skonstruowania zadania znacznie
trudniejszego, czyli pytania, które łączy wiedzę o bitwie pod Salaminą z przebiegiem całej kampanii 480 roku p.n.e.

ZADANIE 9.

Wskaż prawidłową kolejność chronologiczną bitew:
a. Maraton g Plateje g Salamina g Termopile,
b. Plateje g Maraton g Termopile g Salamina,
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c. Maraton g Termopile g Salamina g Plateje,
d. Maraton g Salamina g Termopile g Plateje.
Zadanie jest wariantem sprawdzenia wiedzy z chronologii. Od udzielającego odpowiedzi wymaga znajomości
bitew grecko-perskich, ich usytuowania w czasie, a szczególnie chronologii względnej.

ZADANIE 10.
Źródło: http://www.davidgill.co.uk/attica/ostraka.
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htm (dostęp: 8.04.2018)

Ilustracja przedstawia:
a. graphe,
b. ostrakon,
c. logos,
d. demos.
Zadanie sprawdza naszą wiedzę o demokracji ateńskiej. Ilustracja przedstawia ostrakon z wyrytym imieniem
Temistoklesa. Uczeń nie musi odczytać tekstu, ale powinien skojarzyć, że kawałki rozbitych naczyń ceramicznych służyły Ateńczykom do uczestniczenia w głosowaniu. W procesie poznawania dziejów starożytnych obok
tekstów pisanych posługujemy się źródłami ikonograficznymi.

ZADANIE 11.
Źródło: http://www.davidgill.co.uk/attica/ostraka.
htm (dostęp: 8.04.2018).

Przedmiot widoczny na ilustracji to:

amfora

astrakon

polityka i dowódcy w bitwie pod Platejami.
ponieważ na
glinianej skorupce
widnieje imię

którego obywatele Aten podejrzewali o dążenie do tyranii.
architekta, który zaprojektował zabudowę Akropolu.

Bogdan Araszkiewicz

Zadanie nie wymaga od rozwiązującego odczytania tekstu na ostrakonie. Swoją uwagę skupiamy na treści
zadania, które dotyczy przedmiotu a nie postaci. Dodatkowym elementem jest uzasadnienie, które potwierdza
wcześniejszy wybór. Informacje o ostrakonie łączymy z procedurą ostracyzmu i wydalenia z Aten polityków
oskarżanych o dążenia do tyranii. W trakcie przygotowań do konkursu zwracajmy uwagę na skuteczny sposób
rozwiązania takiego zadania. Kluczowym działaniem jest uważne czytanie polecenia. Jeśli skupimy się na
początku operacji na odczytywaniu napisu, stracimy czas potrzebny na rozwiązanie problemu.

ZADANIE 12.
Źródło: http://www.davidgill.co.uk/attica/ostraka.
htm (dostęp: 8.04.2018).

Przedmiot widoczny na ilustracji związany
był z procedurą występującą w polis
Solon.

ateńskiej
którą wprowadził
spartańskiej

Kleistenes.
Perykles.

Podobnie jak w zadaniu 10. nie musimy odczytywać imienia Temistoklesa. Rozpoznajemy zjawisko ostracyzmu,
miejsce jego stosowania oraz autora. Zadanie wymaga od nas rozpoznania przedmiotu, połączenia go z polis
ateńską i wskazanie Kleistenesa jako prawdopodobnego pomysłodawcę takiego głosowania. Weryfikujemy
wiedzę o procesie powstawania demokracji ateńskiej.

2. ŚREDNIOWIECZE (OD 476 ROKU
DO ODKRYCIA AMERYKI W 1492 ROKU)
ZADANIE 13.

Wskaż, który z władców mógł korespondować z Karolem Wielkim?
a. Dezyderiusz, król Longobardów,
b. Justynian Wielki, cesarz Bizancjum,
c. Kanut Wielki, król Anglii, Danii, Norwegii,
d. Włodzimierz Wielki, wielki książę kijowski.
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Zadanie wymaga orientacji w przestrzeni całej Europy w czasie kilku wieków. Najłatwiej możemy wskazać poprawną odpowiedź metodą selekcji negatywnej. Eliminujemy władców, którzy nie spełniają podanego kryterium.
W ten sposób możemy, z dużym prawdopodobieństwem, uzyskać prawidłowe wskazanie.

ZADANIE 14.

Dopasuj przywódców do ludów, którymi kierowali:
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a) Teodoryk

1. Wizygoci

b) Genzeryk

2. Ostrogoci

c) Alaryk

3. Wandalowie

d) Pepin z Heristalu

4. Longobardowie
5. Frankowie

a) ..............

b)..............

c) ..............

d)..............

ZADANIE 15.

Dom Boży, uważany za jeden, jest więc podzielony na trzy części: jedni modlą się, drudzy walczą,
inni wreszcie pracują. Te trzy części współżyjące ze sobą nie cierpią na tym rozdziale; usługi, przez
jednych świadczone, są warunkiem działania dwu części pozostałych; każdy po kolei podejmuje się
ulżyć całości. I tym sposobem ta troista całość jest jednak jednolita.
Na podstawie: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach – nie tylko pisanych. Starożytność i średniowiecze,
Toruń 2004, s. 107.

Dokończ zdanie. „Dom Boży” jest określeniem:
a. społeczeństwa stanowego,
b. struktury feudalnej,
c. organizacji kościelnej,
d. wspólnoty miejskiej.
Uważne przeczytanie tekstu ułatwi nam rozpoznanie trzech części składowych społeczeństwa stanowego.
W innym wariancie, trudniejszym, zadajemy pytanie o rozpoznanie opisu społeczeństwa stanowego bez dystraktorów, z których jeden zawiera prawidłową odpowiedź.

Bogdan Araszkiewicz

ZADANIE 16.
Whitton, David: The Society of Northern Europe in the High Middle Ages,
900–1200. W: George Holmes: The Oxford Illustrated History of Medieval
Europe. Oxford, UK: Oxford University Press, 1998, s. 134.

16.1. Dokończ zdanie.
Średniowieczna miniatura ilustruje:
a. społeczeństwo stanowe,
b. strukturę feudalną,
c. organizację kościelną,
d. wspólnotę miejską.
Zadanie sprawdza znajomość pojęcia społeczeństwa stanowego, podobnie jak zadanie 15. Zasadnicza różnica polega
na zastosowaniu źródła ikonograficznego. W innej wersji możemy zestawić ilustrację z poniższym poleceniem.
16.2. Średniowieczna miniatura ilustruje społeczeństwo stanowe / strukturę feudalną.
Oprócz analizy ilustracji, rozpoznając atrybuty postaci, określamy zakres dwóch pojęć: społeczeństwa stanowego
i struktury feudalnej. Zachowujemy szczególną uwagę przy posługiwaniu się tymi pojęciami w odniesieniu do
opisu społeczeństwa średniowiecza.

ZADANIE 17.

Oba centra rościły sobie pretensje do zwierzchnictwa nad chrześcijaństwem (na konflikt ten wkrótce
nałożyła się polityczna rywalizacja między wschodnim a zachodnim cesarstwem), oba też uznawały
swoje obrządki i liturgię za jedynie słuszne. Oba prowadziły misję wśród pogan. […] Duże znaczenie
miała także różnica w stosunkach między państwem a Kościołem. Na wschodzie zwyciężył cezaropapizm, […]. Na zachodzie Kościół rzymski nigdy nie pogodził się z uzależnieniem od władzy świeckiej
[…]. Narastanie różnic między Kościołami Wschodu i Zachodu zakończyło się w 1054 r. rozłamem […].
Źródło: K. Szelągowska, Wykłady z historii powszechnej dla szkoły średniej, Warszawa 1994, s. 33.
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Po przeczytaniu tekstu źródłowego oceń i zaznacz F, jeśli informacja jest fałszywa, lub P, jeśli
jest prawdziwa.
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1

Rozłam Kościoła z 1054 roku nazywamy wielką schizmą zachodnią.

P

F

2

Konsekwencją podziału chrześcijaństwa z 1054 roku było powstanie
Kościoła prawosławnego i protestanckiego.

P

F

3

Cezaropapizm w Bizancjum oznaczał podległość Kościoła
wschodniego cesarzowi.

P

F

4

Zwierzchnikiem Kościoła prawosławnego został patriarcha
Konstantynopola.

P

F

Polecenie rozpoznania zdania fałszywego i treści prawdziwej z pozoru jest łatwe. Jednak konieczność rozumienia pojęć, posługiwania się faktografią i analizowania źródła w oznaczonym czasie sprawia trudność
poprzez zastosowanie kilku kompetencji jednocześnie. W tym zadaniu posługujemy się pojęciami Kościoła
prawosławnego, rzymskiego i protestanckiego, schizmą i cezaropapizmem. Do tego zestawiamy z datą rozpadu
wspólnoty chrześcijańskiej oraz informacjami o rywalizacji dwóch ośrodków, czyli Rzymu i Konstantynopola.
Konieczność uporządkowania informacji, połączenia z wiedzą własną, szczególnie w zakresie pojęć, wymaga
od nas trochę cierpliwości i ćwiczeń.

ZADANIE 18.

Oba centra rościły sobie pretensje do zwierzchnictwa nad chrześcijaństwem (na konflikt ten wkrótce
nałożyła się polityczna rywalizacja między wschodnim a zachodnim cesarstwem), oba też uznawały
swoje obrządki i liturgię za jedynie słuszne. Oba prowadziły misję wśród pogan. […] Duże znaczenie
miała także różnica w stosunkach między państwem a Kościołem. Na wschodzie zwyciężył cezaropapizm, […]. Na zachodzie Kościół rzymski nigdy nie pogodził się z uzależnieniem od władzy świeckiej
[…]. Narastanie różnic między kościołami Wschodu i Zachodu zakończyło się w 1054 r. rozłamem […].
Źródło: K. Szelągowska, Wykłady z historii powszechnej dla szkoły średniej, Warszawa 1994, s. 33.

Spośród podanych ludów wybierz te, które przyjęły chrzest z Konstantynopola.
Serbowie, Chorwaci, Bułgarzy, Węgrzy, Morawianie.
W tekście źródła znalazła się informacja o rywalizacji obu ośrodków średniowiecznego Kościoła chrześcijańskiego
w zakresie możliwości prowadzenia misji wśród pogańskich ludów Europy Środkowej i Wschodniej. Tę informację
wykorzystujemy do przypomnienia nazwy ludów i ośrodków, z których przyjęły chrzest. Brak wskazań o liczbie
poprawnych odpowiedzi jest dodatkowym utrudnieniem.

Bogdan Araszkiewicz

ZADANIE 19.

Przykładem walki Kościoła rzymskiego z uzależnieniem od władzy świeckiej w XI wieku był konflikt pomiędzy:
a. Tomaszem Becketem a Henrykiem Plantagenetem,
b. Grzegorzem VII a Henrykiem IV Salickim,
c. Tomaszem More a Henrykiem VIII Tudorem,
d. Janem Nepomucenem a Wacławem IV Luksemburskim.
W tekście informującym o rywalizacji Rzymu i Konstantynopola znalazła się wzmianka o Kościele rzymskim,
który „nigdy nie pogodził się z uzależnieniem od władzy świeckiej”. To określenie wykorzystujemy do weryfikacji wiedzy faktograficznej dotyczącej znaczących konfliktów między władcami, a także między monarchami
i poddanymi. W dystraktorach pojawiło się aż osiem osób. Podpowiedź ułatwiająca wypełnienie polecenia
umieszczona jest w poleceniu. Informacja o wieku konfliktu znacząco ogranicza możliwość popełnienia błędu.

ZADANIE 20.

Po śmierci Mahometa Omar miał wstąpić na kazalnicę meczetu w Medynie i przemówić do zebranych: „Mahomet umarł, ale otrzymaliście od Allacha Koran, który was poprowadzi tak, jak prowadził
Mahomet. Zaiste Abu Bakr był najbliższym towarzyszem Proroka i najbardziej jest odpowiedni do
kierowania wami. Powstańcie więc i zaprzysięgnijcie mu posłuszeństwo”.
Na podstawie: W. Baranowski, Świat islamu, Łódź 1987, s. 16–17.

20.1. Abu Bakr przyjął tytuł następcy proroka, czyli imama / kalifa.
20.2. W którym roku Abu Bakr został następcą Mahometa?
20.3. Wskaż prawidłową kolejność chronologiczną wydarzeń:
a. hidżra g śmierć Mahometa g powstanie kalifatu g zdobycie Jerozolimy,
b. śmierć Mahometa g powstanie kalifatu g hidżra g zdobycie Jerozolimy,
c. zdobycie Jerozolimy g hidżra g śmierć Mahometa g powstanie kalifatu,
d. hidżra g zdobycie Jerozolimy g powstanie kalifatu g śmierć Mahometa.
Krótki tekst źródłowy jest sposobem sprawdzenia kilku różnych umiejętności. Rozróżnienie między kalifem,
czyli następcą Mahometa, a częściej współcześnie występującym pojęciem imama wymaga od nas ćwiczeń
w posługiwaniu się pojęciami. Pozostałe zadania, połączone z tekstem, oprócz znajomości terminów historycznych weryfikują naszą wiedzę faktograficzną, dość szczegółową. Zestawienie ciągu czterech wydarzeń, które
występują w kilku wariantach, rozwiązujemy, tworząc logiczny ciąg wydarzeń. Najwcześniej miała miejsce
ucieczka Mahometa z Mekki do Medyny. W tym mieście prorok zmarł, a wtedy powstała instytucja kalifa,
czyli następcy proroka. Podbój Jerozolimy umieścimy na końcu naszej listy wydarzeń. Do tego potrzebna jest
informacja o dacie śmierci Mahometa (632 rok n.e.) i podboju Jerozolimy w 637 roku.
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ZADANIE 21.
źródło własne
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Powyższe wyobrażenie św. Pawła jest przykładem ikony / mozaiki / fresku.
Współcześnie chętnie posługujemy się obrazami, wręcz otacza nas kultura obrazkowa. Czy jednak umiemy ją
czytać i interpretować? Którego rozumienia terminu ikona użyje uczestnik konkursu? Źródło pokazuje mozaikę, czyli dzieło sztuki charakterystyczne dla dorobku bizantyjskiego. Z ikoną, czyli obrazem na desce, łączy ją
sposób portretowania postaci.

3. CZASY NOWOŻY TNE (OD 1492 ROKU
DO KOŃC A REWOLUC JI FR ANCUSKIE J)
W następnej części ćwiczeń pokazujemy kilka przykładów sprawdzenia faktografii połączonej z weryfikacją
umiejętności czytania tablic genealogicznych i wykresów. Poprawne zrealizowanie polecenia zależeć będzie od
znajomości czasu wydarzeń, w niektórych przypadkach od „oszacowania” w przybliżeniu daty.

ZADANIE 22.

Drzewo genealogiczne dynastii Jagiellonów
WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO (zm. 1434 r.)
w. ks. litewski
król Polski od 1385 r.

WŁADYSŁAW WARNEŃCZYK (zm. 1444 r.)
król Polski i Węgier

WŁADYSŁAW
(zm. 1516 r.)
król Czech i Węgier

LUDWIK (zm. 1526 r.)
król Czech i Węgier.
w latach 1516–1526

KAZIMIERZ
(zm. 1484 r.)

Na podstawie: https://www.oke.
poznan.pl/pliki/arkusze/matura20 09diag/his toria _ NS _ PP.pdf
(dostęp: 8.04.2018).

KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK (zm. 1492 r.)
w. ks. litewski
król Polski od 1447 r.

JAN OLBRACHT
(zm. 1501 r.)
król Polski od 1492 r

ZYGMUNT AUGUST (zm. 1572 r.)
w. ks. litewski od 1529 r.
król Polski (koronowany w 1530 r.)

ALEKSANDER
(zm. 1506 r.)
w. ks. litewski
król Polski od 1501 r.

ZYGMUNT I STARY
(zm. 1548 r.)
w. ks. litewski
król Polski od 1506 r.

ANNA JAGIELLONKA (zm. 1596 r.)
królowa Polski,
żona Stefana Batorego

Bogdan Araszkiewicz

Dopasuj odpowiedniego władcę z dynastii Jagiellonów do wydarzenia z okresu jego panowania
w Polsce:
WYDARZENIE

KRÓL POLSKI

Wyprawa Ferdynanda Magellana
Przejęcie Niderlandów przez Habsburgów
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Przyjęcie przez Iwana III tytułu cara Wszechrusi

ZADANIE 23.

Wpisz brakującą nazwę organu władzy ustawodawczej z okresu rewolucji francuskiej:

KONSTYTUANTA

lipiec 1789

................................

wrzesień 1791

wrzesień 1792

KONWENT

sierpień 1795

Zadanie wymaga znajomości chronologii rewolucji francuskiej i nazewnictwa organów władzy ustawodawczej.
Odpowiedź „parlament” nie realizuje polecenia, wymagana jest nazwa własna parlamentu francuskiego
z tego okresu.

ZADANIE 24.

Podaj imiona i nazwiska pisarzy polskiego odrodzenia.

A

Wprowadził do polskiej literatury nowe gatunki, które
twórczo przetwarzał z tradycji antycznej. Jako pierwszy
stworzył polską tragedię.

B

Po raz pierwszy na karty literatury wprowadził mowę
potoczną. Dzięki jego utworom poznajemy dokładnie życie
ówczesnej szlachty, jej dzień codzienny, troski, radości
i sposób myślenia.

C

Najwybitniejszy publicysta polskiego odrodzenia.
Poruszając sprawy polityczne, społeczne i religijne, dał
wszechstronną analizę ustroju społeczno-politycznego
ówczesnej Polski.

LIGI PRZEDMIOTOWE / CZĘŚĆ I

Przy charakterystyce pisarzy polskiego odrodzenia szukamy szczegółowych informacji pomagających nam
w rozpoznaniu. Autorem pierwszej polskiej tragedii był Jan Kochanowski, a Mikołaj Rej pozostawił po sobie
opisy życia szlacheckiego. Niedocenionym pisarzem politycznym jest Andrzej Frycz Modrzewski, bardziej znany
na zachodzie Europy niż w Polsce.
Zadanie jest przedstawione w postaci tabeli, w konkursie może pojawić się w formie trzech niezależnych poleceń.

ZADANIE 25.
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SEJM XV W.

SEJM XVI W.

KRÓL

KRÓL

SENAT – 96 senatorów:
2 arcybiskupów
7 biskupów
15 wojewodów
67 kasztelanów
5 ministrów

SENAT – 140 senatorów:
2 arcybiskupów
13 biskupów
32 wojewodów
83 kasztelanów
10 ministrów

IZBA POSELSKA – 93 posłów

IZBA POSELSKA – 167 posłów

Na podstawie: Główny Urząd Statystyczny, Historia Polski w liczbach, Tom I, Warszawa 2003, s. 28.

Nazwij wydarzenie, które stało się przyczyną gwałtownej zmiany liczby uczestników sejmu.
Analiza zawartości tabeli wskazuje na konieczność znalezienia odpowiedzi na pytanie o przyczynę tak gwałtownej
liczby parlamentarzystów. Rozciągnięcie zasad demokracji szlacheckiej w Rzeczpospolitej na obszar Wielkiego
Księstwa Litewskiego w 1569 roku jest odpowiedzią na polecenie. Unia w Lublinie spowodowała przyłączenie
do sejmu posłów i senatorów z Litwy.
Najczęściej w edukacji historycznej tworzymy związki przyczynowo-skutkowe. Polecenie każe nam sięgnąć po
przyczynę zjawiska pokazanego w tabeli. Uczestnik konkursu w tabeli zauważa skutek i powinien rozpoznać,
nazwać wydarzenie, które spowodowało powiększenie się parlamentu.

Bogdan Araszkiewicz

Teksty normatywne narzucają nam dużą dyscyplinę w zakresie posługiwania się pojęciami. Specyficzny język
prawa sprawia nam kłopot, bo terminy prawne często mają inne znaczenie niż w języku potocznym. Przykładem
mogą być pary pojęć: właściciel – użytkownik, uchodźca – imigrant. Przy czytaniu tekstów musimy skupić się na
wyszukiwaniu istotnych sformułowań i określeń i łączyć je z wiedzą pozaźródłową. Ilustruje to przykład Konstytucji
3 maja. Ostatnie zdanie wybranego fragmentu wskazuje na mechanizm przejęcia władzy po śmierci króla. Stąd
zadanie (26.1.), w którym mamy zdecydować, czy Polska stała się monarchią dziedziczną, czy parlamentarną,
rozstrzygniemy i wskażemy na dziedziczność tronu. Z wiedzy pozaźródłowej pamiętamy o rozwiązaniu, które
zawierała Konstytucja 3 maja, dotyczącym wymarcia dynastii. Celem zadania było sprawdzenie rozumienia
pojęć monarchii dziedzicznej, elekcyjnej i parlamentarnej.

ZADANIE 26.

Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku (fragment)
Artykuł VII
Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć Boska pozwoli, elektor dzisiejszy saski w Polszcze
królować będzie. Dynastia przyszłych królów Polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta,
dzisiejszego elektora Saskiego. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma.
Źródło: http://www3.lrs.lt/pdf/konstitucija_lenkiska_1.pdf (dostęp: 8.04.2018).

Konstytucja 3 maja likwidowała w Polsce monarchię dziedziczną / parlamentarną.

ZADANIE 27.

Deklaracja niepodległości z 4 lipca 1776 roku
[…] Uważamy za oczywiste te oto prawdy, że wszyscy ludzie są stworzeni równymi, że są obdarzeni
przez swojego Stwórcę pewnymi prawami, które nie są do odstąpienia; że do praw tych należą: Życie,
Wolność i dążenie do Szczęścia; że w celu zabezpieczenia tych praw zostały wśród ludzkości stworzone
rządy, które opierają swą sprawiedliwą władzę na zgodzie rządzonych. Że kiedy tylko jakaś forma rządu
staje się destruktywną w stosunku do powyższych celów, jest prawem ludu zmienić formę rządu albo
obalić i stworzyć nowy rząd […].
Źródło: Historia Powszechna. Czasy nowożytne 1640–1870. Wybór tekstów źródłowych, cz. 1, red. B. Krauze,
Warszawa 1951, s. 185.

27.1. Zdecyduj, czy powyższy tekst jest przykładem myśli liberalnej / konserwatywnej.
27.2. Spośród podanych osób wskaż tę, która nie była związana z powstaniem tego dokumentu:
a. Thomas Jefferson,
b. John Adams,
c. Benjamin Franklin,
d. Jerzy Waszyngton.
Fragment deklaracji niepodległości służy nam (27.2.) do sprawdzenia wiedzy o jej autorach. W zadaniu mamy
utrudnienie, ponieważ musimy wskazać osobę, która nie podpisała deklaracji, czyli Jerzego Waszyngtona. To
samo źródło możemy wykorzystać do pytania (27.1.) o znajomość ideologii XVIII i XIX wieku. Na trop odpowiedzi
prowadzi nas występujący zwrot „do praw tych należą: Życie, Wolność i dążenie do Szczęścia”.
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4. WIEK XIX (OD NAPOLEONA
DO W YBUCHU I WOJNY ŚWIATOWE J)
ZADANIE 28.
Źródło: http://www.wbc.poznan.
pl/dlibra/docmetadata?id=453
95&from=publication (dostęp:
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8.04.2018).

Przedstawiona karykatura jest komentarzem do sytuacji młodzieży polskiej w zaborze...................
............................................, ponieważ .............................................................................................. .
Źródła w postaci karykatury są lubiane przez młodzież w edukacji historycznej. W ich interpretacji mamy jednak
problem z odczytaniem intencji autora, rozpoznania postaci, zjawiska, procesu. Poprzez swoją skrótowość, posługiwanie się uproszczeniami, stereotypami i symbolami, które występują tylko w określonej grupie, są trudne
w odczytaniu. W naszym przykładzie pomocne do rozpoznania zaboru, do którego odnoszą się poszczególne
części satyry, są podpisy. One naprowadzają na właściwy zabór. Przy analizowaniu tego źródła wykorzystujemy
wiedzę o polityce zaborców w zakresie szkolnictwa. Interpretowanie karykatury historycznej wszechstronnie
sprawdza wiedzę i pozwala ją wykorzystać w sytuacjach nietypowych.

ZADANIE 29.

Działo się na posiedzeniu połączonych Izb Sejmowych dnia 25 stycznia 1831 r. w Warszawie.
[…] Naród zatem Polski, na Sejmie zebrany, oświadcza: iż jest niepodległym Ludem i że ma prawo temu
Koronę Polską oddać, którego godnym jej uzna, po którym z pewnością będzie się mógł spodziewać,
iż mu zaprzysiężonej wiary i zaprzysiężonych swobód święcie i bez uszczerbku dochowa.
Źródło: Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii,
studentów i uczniów, opr. M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Warszawa 1998, s. 181.

29.1. Podaj imię króla Polski i jednocześnie cara Rosji, którego dotyczy powyższy tekst.
29.2. Sejm zdetronizował 25 stycznia 1831 roku króla Polski. Wskaż i uzasadnij fragment, w którym
umieszczono uzasadnienie tej decyzji.

Bogdan Araszkiewicz

Tekst uchwały sejmowej wykorzystujemy do sprawdzenia znajomości wydarzeń i postaci. Aleksander I i Mikołaj I
Romanowowie byli koronowanymi władcami Polski, często o tym zapominamy, bo mocno naszą historyczną
wyobraźnię zdominował poczet królów Jana Matejki. Drugie zadanie dotyczy interpretacji sformułowań
uchwały. Autorzy sugerują władcy łamanie prawa i niedotrzymanie wcześniejszych, monarszych zobowiązań.
Pomysłem na kolejne zadania dotyczące tekstu może być podanie przykładu na łamanie prawa przez króla, np.
wprowadzenie cenzury, której nie przewidywała konstytucja Królestwa z 1815 roku.

ZADANIE 30.
Źródło: http://cyfrowe.mnw.art.pl/
dmuseion/docmetadata?id=4786
(dostęp: 8.04.2018).

Źródło: http://www.gazetawroclawska.pl/matura-2016/g/
matura-2016-jezyk-polski-ustny-tematy-z-12052016-o-co-pytaja-na-ustnym-polskim-przecieki,9980570,18430071/ (dostęp:
8.04.2018).

Źródło: https://public-history-weekly.degruyter.com/4-2016-21/
end-grand-narrative/ (dostęp:
8.04.2018).
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30.1. Powyższe ilustracje przedstawiają różne kierunki w sztuce XIX wieku. Który z nich należy
do symbolizmu?
30.2. Powyższe ilustracje przedstawiają różne kierunki w sztuce XIX wieku. Określ nazwę każdego
z nich i przyporządkuj do obrazu.
W zadaniu umieściliśmy przykłady sztuki polskiej XIX wieku. Znając specyficzne cechy symbolizmu, realizmu
i impresjonizmu, dopasujemy dzieło do nazwy stylu w sztuce. Znajomość przykładów sztuki, cech właściwych
dla stylu i epoki pozwala na rozpoznawanie przykładów dla poszczególnych epok.

42

ZADANIE 31.

Ameryka Południowa na początku XIX w.

Ameryka Południowa pod koniec XIX w.

Na podstawie: A. Pankowicz, Historia […], Warszawa 1998, s. 32–33.
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2017/formula_do_2014/
historia/MHI-P1_1P-172.pdf (dostęp: 8.04.2018).

Jakie wydarzenia na terenie Europy z początku XIX wieku miały wpływ na proces widoczny na mapach?
Umiejętność odczytania i interpretowania mapy należy do jednej z najtrudniejszych w praktyce szkolnej. W naszym przykładzie mamy duże utrudnienie w postaci pytania o wydarzenia z Europy, a źródło pokazuje mapę
Ameryki Południowej. Do prawidłowego rozwiązania polecenia musimy dokonać kilku operacji intelektualnych.
Najpierw analizujemy obie mapy i nazywamy zmianę. Rozpad imperium kolonialnego Hiszpanii i częściowo
Portugalii, i w następstwie powstanie niepodległych państw na kontynencie południowoamerykańskim. Po

Bogdan Araszkiewicz

rozpoznaniu zjawiska przechodzimy do poszukiwania jego przyczyn. Prowadzi nas to do Europy początków XIX
wieku, czyli epoki napoleońskiej. Hiszpania i Portugalia podbite przez Napoleona utraciły kontrolę nad swoimi
koloniami. Przy tym zadaniu ćwiczymy umiejętność synchronizacji wydarzeń, myślenie przyczynowo- skutkowe
i posługiwanie się mapą. Zestawienie tych operacji należy do bardzo trudnych i wymagających.

5. CZASY NA JNOWSZE (OD 1914 ROKU)
43

ZADANIE 32.

Analfabetyzm w Polsce 1921–1931 (w niektórych grupach wiekowych)
LUDNOŚĆ W WIEKU 10 LAT I WIĘCEJ NIEUMIEJĄCA CZYTAĆ I PISAĆ
– W % LUDNOŚCI DANEJ GRUPY WIEKU
lata

1921...
1931...

ogółem

10–14 lat

15–19 lat

50–59 lat

60 lat
i więcej

33,1
23,1

29,7
6,6

24,0
12,4

46,6
38,6

54,2
50,0

Na podstawie: Źródło: GUS, Historia Polski w liczbach, Tom 1, Warszawa 2003, s. 489.

Wyjaśnij, dlaczego procentowy spadek analfabetów był wolniejszy w starszych grupach wiekowych?
Źródło statystyczne pokazuje wysiłek II Rzeczpospolitej w zakresie zwalczania analfabetyzmu. Starsze roczniki
społeczeństwa polskiego czas swojej edukacji miały przed odzyskaniem niepodległości. Zwracamy uwagę
na poszukanie prawidłowości, czyli młodsze roczniki z tabeli uczyły się w szkole po 1918 roku, a starsi (tylko
w części) objęci byli edukacją w państwach zaborczych. Wnioskujemy o analfabetyzmie jako spadku po epoce
zaborów. Dane statystyczne służą nam wprost, nie trzeba do ich analizy stosować obliczeń matematycznych,
powinniśmy zauważyć tendencję i potrafić ją wyjaśnić w kontekście do zjawisk historycznych.

ZADANIE 33.

W 1929 r. Aleksander Świętochowski pisał: „Z ......................................................wszedł do Polski
wyzwolonej fanatyczny marzyciel, z ..................................................... – doskonały gospodarz i miłośnik
praworządności, z ........................................................................................scholastyczny biurokrata”.
Źródło: W. Władyka, Szwy po zaborach, „Polityka”. Wydanie specjalne 2/2008, s. 94.

Uzupełnij fragment, wpisując nazwy ziem polskich, zastosuj nazewnictwo z okresu zaborów.
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Zadanie z luką sprawdza naszą wiedzę o długofalowych konsekwencjach społecznych i mentalnych ponadstuletniego kształtowania świadomości Polaków przez politykę państw zaborczych. W oryginale Świętochowski
pisał o Królestwie Polskim, Księstwie Poznańskim i Galicji.

ZADANIE 34.
* These women are doing their bit – Te kobiety
też przyczyniają się (do zwycięstwa).
* Learn to make munitions – Naucz się ro-
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bić amunicję.
Na podstawie: http://www.allposters.
com/-sp/These-Women-are-Doing-theirBit-Learn-to-Make-Munitions-c-(...)-Posters_i4917471_.htm (dostęp: 8.04.2018).

Angielski plakat odnosi się do sytuacji kobiet w okresie:
a. wojen burskich,
b. poprzedzającym I wojnę światową,
c. I wojny światowej,
d. wielkiego kryzysu ekonomicznego.
Kobiety na przełomie XIX i XX wieku walczyły o swoje prawa, w tym polityczne. Charakter I wojny światowej
spowodował zaangażowanie całego społeczeństwa w prowadzenie wojny. Utrzymanie wysokiej produkcji
przemysłowej, w tym na potrzeby wojny, nie mogło obyć się bez udziału kobiet. Ilustruje to angielski plakat
propagandowy, który zachęca kobiety do pracy w fabrykach zbrojeniowych. Zwracamy uwagę na dwie widoczne postaci. Mężczyzna w mundurze wykonuje gest pożegnania, a kobieta ubiera stój roboczy. Dystraktory
w zadaniu nie powinny przysporzyć problemu, bo masowe zatrudnianie kobiet w Anglii w przemyśle nastąpiło
w okresie 1914–1918.

Bogdan Araszkiewicz

ZADANIE 35.
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„A więc, Michel, najpierw ściągaj kurtkę!

A teraz proszę spodnie…

i koszulę!

Tak, a teraz opróżnij twoje kieszenie!”

Na podstawie: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/kla1920/0041 (dostęp: 8.04.2018).

35.1. Karykatura komentuje decyzje konferencji pokojowej w Paryżu dotyczące:
Niemiec / Turcji / Bułgarii.
35.2. Jaki obowiązek nałożony na Niemcy przez traktat wersalski komentuje powyższa karykatura?
Następna karykatura w naszym zbiorze ilustruje niemieckie spojrzenie na postanowienia traktatu wersalskiego.
Satyryk przekonuje o krzywdzącym charakterze reparacji wojennych. Według niego Niemcy muszą oddać przysłowiową ostatnią koszulę, a tak wielkich reparacji nie będą płacić. Zwróćmy uwagę na dłoń, która występuje
konsekwentnie we wszystkich częściach karykatury. Możemy poprosić o interpretację tego elementu rysunku.
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ZADANIE 36.
Na podstawie: https://www.wikiart.org/en/
kukryniksy/all-works (dostęp: 8.04.2018).
*Anglia. 1940. Hitler – gdzie najlepiej możemy wylądować?
**Anglia. 1944. Hitler – gdzie oni mogą wylądować?
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Dopasuj do sytuacji przedstawionych na ilustracji nazwy odpowiednich operacji wojskowych II
wojny światowej:
a. Overlord
* ........................................................
b. Torch
**.........................................................
c. Seelöwe
Radziecka karykatura zespołu rysowników Kukryniksy pokazuje zmianę w sytuacji militarnej Niemiec na zachodzie Europy pomiędzy 1940 a 1944 rokiem. Zadanie polega na dopasowaniu do obu rysunków odpowiednich
nazw operacji wojennych z lat 1940 i 1944.

ZADANIE 37.

Źródło: E.C. Król, Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa, s. 835.

Rozpoznaj, do której konferencji Wielkiej Trójki odnosi się niemiecka karykatura?

Bogdan Araszkiewicz

Odczytanie tej karykatury jest możliwe poprzez rozpoznanie postaci. Polskę symbolizuje kobieta ubrana w rogatywkę, Anglię – mężczyzna przykrywający się flagą brytyjską. W 1939 roku sojusz polsko-brytyjski pokazany
jest za pomocą śpiącej pary pod wspólną flagą. Po pięciu latach niemiecki karykaturzysta pokazuje rozpad tego
związku. Postać symbolizująca Polskę znalazła się bez brytyjskiej opieki. Treść karykatury wykorzystujemy do
pytania o konferencję Wielkiej Trójki, na której zapadły ważne decyzje dotyczące Polski.

ZADANIE 38.

Jacek Kaczmarski
Opowieść pewnego emigranta (fragment)
[…]
Za tę hańbę zasługi – Warszawa czy Kraków –
Gomułka nam powiedział – Polska dla Polaków.
Już nie dla przybłędów Pospolita Rzecz –
Wiesław, jak Faraon, popędził nas precz.
I szli profesorowie, uczeni, pisarze,
Pracownicy Urzędu, szli i dziennikarze.
[…]
Źródło: http://teksty.org/jacek-kaczmarski,opowiesc-pewnego-emigranta,tekst-piosenki (dostęp: 8.04.2018).

38.1. Tekst piosenki jest komentarzem do wydarzeń z roku 1956 /1968 / 1976?
38.2. Jaką nazwą określamy w historii Polski zdarzenie wspomniane przez Jacka Kaczmarskiego?
Wiele utworów Jacka Kaczmarskiego świetnie nadaje się do konkursu. Twórczość wykonawcy Murów często
dotyczyła wydarzeń historycznych. Bohater Kaczmarskiego w tym fragmencie opowiada o doświadczeniach
Polaków żydowskiego pochodzenia w marcu 1968 roku.

Rzadko w konkursach wykorzystywane są źródła filmowe. Dzieje się tak z powodów technicznych. Prawdziwą
kopalnią takich źródeł jest Polska Kronika Filmowa. W zadaniach przygotowaliśmy krótkie fragmenty znanych
przemówień, a pytania dotyczą rozpoznania osoby przemawiającego i okoliczności wystąpienia publicznego.

ZADANIE 39.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=V3is0DpBW9A

(dostęp: 8.04.2018).

W jakich okolicznościach minister spraw zagranicznych wygłosił to przemówienie w Sejmie?
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ZADANIE 40.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=V3is0DpBW9A

(dostęp: 8.04.2018).

Rozpoznaj przemawiającego polityka. Podaj jego imię i nazwisko.
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ZADANIE 41.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=56V6r2dpYH8
(dostęp: 8.04.2018).

41.1. Podaj okoliczności, w jakich prezydent USA wygłosił to przemówienie.
41.2. Rozpoznaj osobę przemawiającego i miejsce wydarzenia.

ZADANIE 42.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s

(dostęp: 8.04.2018).

42.1. Rozpoznaj osobę przemawiającego.
42.2. Uzupełnij zdanie.
Przemówienie jest najsłynniejszym wystąpieniem przeciwko zjawisku ............................................. .

Bogdan Araszkiewicz

6. PRZYKŁ ADY ZADAŃ
1

Uzupełnij, wpisując nazwę organu władzy ustawodawczej z okresu rewolucji francuskiej:

KONSTYTUANTA

lipiec 1789

wrzesień 1791

LEGISLATYWA

KONWENT

wrzesień 1792

sierpień 1795

Skazał Ludwika XVI na śmierć
Uchwalił pierwszą konstytucję we Francji
Początek wojny Francji z Austrią

2
Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku (fragment)
Artykuł VII
Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć Boska pozwoli, elektor dzisiejszy saski w Polszcze królować
będzie. Dynastia przyszłych królów Polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora
Saskiego. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma.
Źródło: http://www3.lrs.lt/pdf/konstitucija_lenkiska_1.pdf (dostęp: 8.04.2018).

Konstytucja 3 maja wprowadzała w Polsce monarchię konstytucyjną / parlamentarną.

3
Ustawa rządowa z dnia 3 maja 1791 roku (fragment)
Artykuł VII
Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć Boska pozwoli, elektor dzisiejszy saski w Polszcze królować
będzie. Dynastia przyszłych królów Polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora
Saskiego. Najstarszy syn króla panującego po ojcu na tron następować ma.
Źródło: http://www3.lrs.lt/pdf/konstitucija_lenkiska_1.pdf (dostęp: 8.04.2018).

Konstytucja 3 maja oddawała koronę królewską dynastii Wittelsbachów / Wettinów.
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4
Pomysł opisania uprawnień monarszych i przedstawienia ich elektowi do zaprzysiężenia wykrystalizował się
ostatecznie w czasie zjazdu [p.red. w Warszawie]. Już w pierwszym paragrafie dokumentu zagwarantowano „zawdy wiecznymi czasy wolne obieranie” monarchy. Kolejne punkty opisywały kompetencje monarchy, wskazując
wyraźnie dziedziny polityki zawarowane dla innych instytucji.
Na podstawie: J. Choińska-Mika, Rzeczpospolita obywatelska albo nowe spojrzenie na jej ustrój, „Polityka”, Wydanie
specjalne, nr 4/2011, s. 22-23.
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Uprawnienia, o których wspomina dokument, otrzymały nazwę artkułów henrykowskich / praw kardynalnych.

5
Po śmierci króla w Rzeczpospolitej Obojga Narodów zwoływano kolejno:
a. sejm konwokacyjny g sejm elekcyjny g sejm koronacyjny,
b. sejm elekcyjny g sejm konwokacyjny g sejm koronacyjny,
c. sejm elekcyjny g sejm koronacyjny g sejm konwokacyjny,
d. sejm konwokacyjny g sejm koronacyjny g sejm elekcyjny.

6
Działo się na posiedzeniu połączonych Izb Sejmowych dnia 25 stycznia 1831 r. w Warszawie.
[…] Naród zatem Polski, na Sejmie zebrany, oświadcza: iż jest niepodległym Ludem i że ma prawo temu Koronę
Polską oddać, którego godnym jej uzna, po którym z pewnością będzie się mógł spodziewać, iż mu zaprzysiężonej
wiary i zaprzysiężonych swobód święcie i bez uszczerbku dochowa.
Źródło: Wiek XIX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów
i uczniów, opr. M. Sobańska-Bondaruk, S. Lenard, Warszawa 1998, s. 181.

Jakiego wydarzenia dotyczy powyższy dokument?

7
List Kennedy’ego do Chruszczowa z 27 października (…).
Jednakże pierwszą rzeczą, jaką należy uczynić, jest zaprzestanie prac przy bazach rakiet ofensywnych na Kubie
i zdemontowanie pod skuteczną kontrolą ONZ wszystkich znajdujących się na Kubie rodzajów broni mogących
posiadać charakter ofensywny.
Źródło: E. Pustuła, M. Pustuła, Historia 3. Historia najnowsza w tekstach źródłowych, Gdynia 2004, s. 99.

W którym roku miała miejsce powyższa korespondencja pomiędzy przywódcami mocarstw?

Bogdan Araszkiewicz

8
Na podstawie: M. Bryant, La Seconde Guerre mundiale en
Caricatures, Paris 2009, s. 122.
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Karykatura mogła powstać najpóźniej:
a.
1 grudnia 1943 roku,
b.
5 czerwca 1944 roku,
c.
6 czerwca 1943 roku,
d.
11 lutego 1945 roku.

9
Na podstawie: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/
kla1939/0437?sid=6a0f052755c8181586838c24a813d3a0&ui_lang=ger
(dostęp: 8.04.2018).

Przedstawiony w karykaturze Józef Beck był realizatorem koncepcji polskiej polityki zagranicznej zwanej
..................................................... , której autorem był ....................................................................................... .

LIGI PRZEDMIOTOWE / CZĘŚĆ I

10
Jednakże wystarczające okazało się krótkie uderzenie w Polskę ze strony naprzód armii niemieckiej, a potem
naszej Armii Czerwonej, aby nic nie zostało z owego poczwarnego bachora Traktatu Wersalskiego.
Na podstawie: Polska i Niemcy w XX wieku, red. A.J. Becher, W. Borodziej, K. Ruchniewicz, Poznań 2001, s. 154.
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Rozpoznaj, kto wygłosił powyższe słowa?
a. Ławrientij Beria,
b. Nikita Chruszczow,
c. Wiaczesław Mołotow.

11
Przedstawiłem więc Rządowi Polskiemu następujące propozycje:
1. Gdańsk powraca jako Wolne Miasto do Rzeszy Niemieckiej.
2. Niemcy uzyskują do własnej dyspozycji autostradę i linię kolejową przez korytarz o takim samym charakterze
eksterytorialnym, jaki ma korytarz dla Polski.
Na podstawie: Polska i Niemcy w XX wieku, red. A.J. Becher, W. Borodziej, K. Ruchniewicz, Poznań 2001, s. 147.

Powyższy tekst to fragment przemówienia Adolfa Hitlera / Neville Chamberlaina.

12
Muszę sobie postawić pytanie, o co właściwie chodzi? Czy o swobodę ludności niemieckiej Gdańska, która nie
jest zagrożona, czy o sprawy prestiżowe, czy też o odepchnięcie Polski od Bałtyku, od którego Polska odepchnąć
się nie da!
Na podstawie: Polska i Niemcy w XX wieku, red. A.J. Becher, W. Borodziej, K. Ruchniewicz, Poznań 2001, s. 149.

Podaj nazwisko i imię polityka, który wygłosił powyższe przemówienie.

13
Źródło: http://www.wikipaintings.org/en/kukryniksy/untitled-1943-16
(dostęp: 8.04.2018).
* Ита́лия – Włochy.

Karykatura mogła powstać najwcześniej w roku ....................
i jest komentarzem do ...........................................................

Bogdan Araszkiewicz

14
Na podstawie: A. de Lazari, O. Riabow, Polacy i Rosjanie we
wzajemnej karykaturze, Warszawa 2008, s. 151.
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Podaj nazwę i rok wydarzenia przedstawionego przez karykaturzystę.

15
Źródło: http://wizard.webquests.ch/jaltaundpotsdam.
html?page=16677
(dostęp: 8.04.2018).
*Die Deutsche Eiche
– niemiecki dąb.

Podaj nazwy i daty roczne dwóch wydarzeń z historii Niemiec, które przedstawia karykatura.
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16
Źródło: A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie majowym,
Warszawa 1980, s. 606.
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Nazwij zjawisko, które ilustruje mapa, i wyjaśnij jego istotę.

7. SCENARIUSZ ZA JĘĆ
Liga przedmiotowa jest konkursem sprawdzającym głównie wiedzę. To pozorna łatwość projektu. Jednak narastająca ilość informacji z różnych dziedzin nauki, ich szczegółowość może rodzić problemy w procesie
uczenia. Wymaga to od nauczyciela planowania pracy z uczniami, rozpoznawania predyspozycji i zdolności
swoich młodszych współpracowników. Dobrym pomysłem wydaje się wykorzystanie zainteresowania naszych
uczniów nowoczesnymi technologiami. Dzięki włączeniu do pracy na lekcji lub na zajęciach dodatkowych
tabletów i telefonów komórkowych nauczyciel może zwiększyć uwagę swoich uczniów, zachęcić do bardziej
systematycznej pracy i zmniejszyć ich obawy przed testami. Quizy i konkursy są skutecznym narzędziem,
które zachęca do nauki. W procesie przygotowań do konkursu możemy wykorzystywać zadania przygotowane
przez samych uczniów i wprowadzać elementy rywalizacji między grupami autorów pytań. Jedna grupa może
przygotować zadania sprawdzające daty, kolejna osoby, budowle, itp.
Dzięki wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych uczeń uzyskuje w szybki sposób informację zwrotną
o stanie swojej wiedzy, a nauczyciel łatwe narzędzie do oceny uczniów. Pierwszym pomysłem na sprawdzenie
faktografii z historii czy słówek z języka obcego jest Kahoot. To jednocześnie strona internetowa i aplikacja
mobilna. Za jej pomocą bardzo łatwo można zorganizować quizy dla uczniów, które wykorzystujemy podczas
lekcji. Do pytań możemy dołączyć ilustracje, zdjęcia, fragmenty muzyki i filmu. Nauczycieli tworzy „klasę” i otrzymuje kod PIN, który na swoich urządzeniach (smartfonach, tabletach) muszą wpisać uczniowie dołączający do
zabawy. Uczniowie nie muszą zakładać swoich kont, wystarczy, jeśli wejdą na stronę i wpiszą PIN podany przez
nauczyciela. Wyświetlane są pytania i 4 możliwości odpowiedzi. Na żywo widać, ile osób już oddało głos. Po
sprawdzeniu wyników pojawiają się pucharki dla najlepszych osób, najwięcej punktów kolejno dostają osoby,
które poprawnie odpowiedziały w jak najkrótszym czasie. Po każdej kolejce widać zsumowane wyniki wszystkich graczy. Kahoot można wykorzystać praktycznie na wszystkich przedmiotach. Poniżej podaję strony, gdzie
znajdziemy instrukcję, jak postępować przy zakładaniu konta i tworzeniu własnych materiałów na platformie.

Bogdan Araszkiewicz

••
••
••
••
••
••

https://schoolthemes.wordpress.com/2017/01/01/kahoot-powtorki-i-quizy/
https://glottopolo.wordpress.com/2016/05/30/218/
http://elearningwedukacji.pl/index.php/technologia/narzedziownia/item/184-quizuj-z-kahoot
https://www.youtube.com/watch?v=RBs340oUf2w
https://www.youtube.com/watch?v=RBs340oUf2w (dostęp: 11.04.2018)
https://www.youtube.com/watch?v=0iGWb0vANeg (dostęp: 11.04.2018)

Inną aplikacją jest Quizizz (https://quizizz.com/), która jest bardzo prosta w obsłudze. Trochę podobna do
Kahoota, kolorowa i wciągająca. Podobnie, jak w Kahoocie uczniowie logują się za pomocą wygenerowanego
PIN-u. Po przeprowadzeniu ćwiczenia nauczyciel otrzymuje zestawienie wyników dla każdego gracza. Podstawowe różnice z Kahootem to możliwość zaznaczenia tylko jednej poprawnej odpowiedzi, pytania mieszają
się za każdym razem niezależnie od nas i, co najważniejsze, pytania uczestnicy widzą bezpośrednio na swoim
ekranie, bez konieczności spoglądania na ekran wyświetlany przez nauczyciela. Po wprowadzeniu własnego
testu nauczyciel ma pewność, że w trakcie rozwiązywania uczniowie w tym samym czasie mają różna zadania.
Gdy uczeń A realizuje zadania z testu w kolejności 3, 9, 1, 5, 12..., uczeń B ma kolejność 7, 3, 14, 15, 8... Po
zakończonym quizie uczestnik widzi na swoim ekranie zestawienie wszystkich swoich odpowiedzi z podanymi
prawidłowymi rozwiązaniami. Nauczyciel cały czas śledzi postępy uczniów na swoim koncie i ekranie. Po zakończeniu zadania łatwo możemy omówić jego wyniki i podać prawidłowe rozwiązania.
•• https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2963-quizizz-edukacyjnaaplikacja-ktora-nie-pozwala-zasnac
•• https://www.youtube.com/watch?v=9yiBtSXlzqU (dostęp: 11.04.2018) instrukcja Joanny Palińskiej
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Od najmłodszych lat uczymy się w szkole zasad poprawnego używania języka polskiego. Za jego pomocą wyrażamy nasze myśli i emocje. Stosujemy najróżniejsze formy wypowiedzi, ale zderzamy się z normami
i ograniczeniami, które dbają o ich poprawność i zrozumiałość. W czasach powszechnego dostępu do Internetu
jesteśmy zalewani zarówno informacjami, jak i słowami, często używanymi w formie nieodpowiedniej czy
łamiącej podstawowe zasady poprawnej polszczyzny. Powszechnie porozumiewamy się SMS-ami, używamy
monosylab, zamiast słów stosujemy skróty czy nawet emotikony. Jednym z podstawowych zadań szkoły jest
nauczyć uczniów sprawnego i poprawnego posługiwania się językiem ojczystym. Wielowymiarowość kształcenia
języka polskiego pozwala uczniowi opanować kompetencje komunikacyjne, m.in. umiejętność wykorzystywania
stron internetowych jako płaszczyzny wymiany poglądów, korzystania z tekstów jako źródeł wiedzy. Jednym ze
sposobów rozwijania uzdolnień i talentów uczniów jest zachęcanie ich do udziału w konkursach i olimpiadach.
Stanowią one również platformę przygotowań do egzaminu maturalnego.
Liga przedmiotowa z języka polskiego przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich i pomyślana jako
internetowy konkurs polonistyczny w formie ustnego testu, najczęściej wyboru. Ograniczony czas, zarówno na
przedstawienie pytania, jak i na odpowiedź uniemożliwi stosowanie pytań rozszerzonej odpowiedzi, charakterystycznych dla konkursów, olimpiad i egzaminów z języka polskiego. Materiały źródłowe, na bazie których tworzone
będą pytania, objętościowo muszą być ograniczone do minimum. Rozległość materiału, jego różnorodność
skłaniają do ściślejszego określenia ram merytorycznych ligi. Jej zakres może np. obejmować frazeologię, fleksję,
budowę zdania, historię literatury oraz wybrane pozycje z kanonu literackiego. Podział na obowiązujące moduły
jest przywilejem organizatorów ligi. Pytania w lidze przedmiotowej mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą.

ZADANIA ZAMKNIĘTE to zadania:

––
––
––
––

wielokrotnego wyboru,
prawda / fałsz,
fakt / opinia,
na dobieranie.

W zadaniu wielokrotnego wyboru najczęściej podawane są cztery propozycje odpowiedzi. Umożliwia to stosowanie, przy braku pewności odpowiadającego, metody eliminacji negatywnej, czyli odrzucenie odpowiedzi
najmniej prawdopodobnych i pozostawienie tej przypuszczalnie poprawnej.
Treść którego przysłowia została zmieniona?
a. Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.
b. Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi.
c. Gdzie Pan Bóg nie może, tam babę pośle.
d. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
Odmianą takiego zadania jest wersja z zaprzeczeniem. Przez zastosowanie w trzonie polecenia partykuły
NIE należy wskazać odpowiedź fałszywą. Tak skonstruowane pytanie może zdezorientować odpowiadającego,
a prawidłowe rozwiązanie problemu wymaga uwagi i czasu. Tych w warunkach konkursu może zabraknąć.
Wskaż utwór, którego autorem nie jest Bolesław Prus:
a. Lalka,
b. Chłopi,
c. Faraon,
d. Kamizelka.
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W zadaniu prawda / fałsz ocenia się prawdziwość podanych sformułowań. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi
wymaga uważnego odczytania użytych zdań.
Określ, która informacja o Kamieniach na szaniec jest prawdziwa:
a. Akcja utworu rozgrywa się w latach 1939 –1945 w Warszawie i okolicy.
b. Tytułowe „kamienie” to patrioci ginący w walce z wrogami ojczyzny.
c. Wszyscy główni bohaterowie giną w trakcie akcji pod Arsenałem.
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W zadaniach opinia czy fakt należy odróżnić treść informującą o zdarzeniach od subiektywnego spojrzenia
na jakiś temat.
W odpowiednie miejsce wpisz literę „I”, jeśli zdanie zawiera informację, lub literę „O”, jeśli w zdaniu
jest wyrażona opinia.
a. Niedługo nie będzie istniała elektronika bez nanotechnologii. ...........................
b. Najmniejsze struktury, których istnienia jesteśmy pewni, to kwarki. ...................
c. Nasz świat jest pędzącym pociągiem, z którego patrzymy przez okno..................
Zadania na dobieranie polegają na dopasowaniu elementów z dwóch zbiorów lub uporządkowaniu podanych
elementów w wymaganym porządku, np. chronologicznym.
Do każdego z podanych zdań dobierz funkcję językową, która w nim dominuje.
1. Dialog Platona, w którym mówi się o miłości, nosi tytuł Uczta.
2. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
3. Kochając, cieszę się, że jesteś.
A. fatyczna

B. informacyjna

C. impresywna

D. ekspresywna

Przy pomocy zadań na dobieranie mamy również możliwość sprawdzenia kompetencji wnioskowania.
W zdaniu „Nazywano je pogardliwie magazynami książek używanych, ale ciągłość użycia była tu
częścią uroku” podkreślony wyraz jest:

zastąpienia rzeczownika antykwariaty

spójnikiem
użytym w celu
zaimkiem

wprowadzenia zdania podrzędnego
wskazania wykonawcy czynności

Bogdan Araszkiewicz

ZADANIA OT WARTE mają wiele zalet, ale jednocześnie mogą przysparzać kłopotów w jednoznacznej,
kryterialnej ocenie. Konkursowy wymóg ścisłego określenia czasu odpowiedzi wydaje się dodatkowym utrudnieniem. Dlatego w konkursie tego typu zadania będą w mniejszości. Twórcy i teoretycy pomiaru dydaktycznego
wyodrębniają następujące typy zadań otwartych:
–– zadanie z luką,
–– zadanie krótkiej odpowiedzi,
–– zdanie rozszerzonej odpowiedzi.
Zadanie z luką polega na uzupełnieniu zdania, wstawieniu brakującego pojęcia, zwrotu.
Kryjówkę dla Minotaura zbudował ......................................... , odtąd zawiłości, komplikacje życiowe
nazywamy............................................................................................................................................. .
W zadaniu krótkiej odpowiedzi uczeń formułuje zdanie, wyrażenie, podaje rozwiązanie, nazywa zjawisko.
Wytłumacz znaczenie użytego przez autora związku frazeologicznego:
patrzeć wilkiem – .......................................................................................................................................... .
Zadanie rozszerzonej odpowiedzi ze względu na czas przewidziany na realizację każdego zadania nie mieści
się w formule ligi przedmiotowej z języka polskiego.
Wszechstronny i rozległy zakres materiału, na podstawie którego można tworzyć pytania do ligi przedmiotowej z języka polskiego, wymaga ograniczenia zakresu konkursu do określonych modułów, np.
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1. PRZYKŁ ADY ZADAŃ
1.1. TEKS T Y KULTURY

1
60

Dobierz do autorów odpowiedni tytuł utworu.

a. Gabriel Garcìa Màrquez ................
b. Wladimir Nabokov
................
c. Milan Kundera		
................
1.
2.
3.
4.

Lolita
Nieznośna lekkość bytu
Grona gniewu
Jesień patriarchy

2
Podaj autora i tytuł utworu literackiego, który stał się inspiracją filmu:

a.
b.
c.
d.

Tron we krwi Akiry Kurosawy ..........................................................................................................
Lawa Tadeusza Konwickiego ..........................................................................................................
Troja Wolfganga Petersena .............................................................................................................
Czas apokalipsy Francisa Forda Coppoli ...........................................................................................

1.2. CZĘŚCI MOW Y

3
W zdaniu: „Skończywszy sprzątanie, wyszedł z mieszkania, wciąż podśpiewując” występują trzy czynności:
skończył, wyszedł, podśpiewywał. Wskaż zależności czasowe między nimi. Wybierz właściwą odpowiedź
spośród podanych.

a.
b.
c.
d.

Pierwsza czynność jest wcześniejsza, druga – równoczesna z trzecią.
Pierwsza czynność jest równoczesna z drugą i trzecią.
Pierwsza czynność jest równoczesna z drugą, trzecia – późniejsza.
Czynności następują kolejno po sobie.

Bogdan Araszkiewicz

4
Wskaż szereg, który prawidłowo nazywa części mowy w podanym wypowiedzeniu: „Mały chłopiec głośno
płakał w kościele”:

a. partykuła, rzeczownik, przysłówek, czasownik, przysłówek,
b. przymiotnik, rzeczownik, przysłówek, czasownik, przysłówek,
c. przymiotnik, rzeczownik, przysłówek, czasownik, spójnik, rzeczownik.
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5
Uzupełnij zdanie odpowiednimi formami zaimków podanych w nawiasach.

a. (ona) Powiedziałam ..................... , że interesuje się ...................... pewna wytwórnia.
b. (on) Nikt .................... tu nie zapraszał i nie przyrzekał ...................., że się .................... zajmie.

1.3. FR A ZEOLOGIA

6
Oto niepełne frazeologizmy: dać........, dostać........, mieć nerwy jak........, ruszyć........, zapuszczać gdzieś.........
Proszę wskazać, w którym zestawie są odpowiadające im kolejno słowa.

a.
b.
c.
d.

harbuzem, w kości, postronek, głowę, żurawia,
harbuza, kośćmi, postronki, głowę, żurawie,
harbuz, kości, postronek, głową, żuraw,
harbuza, w kość, postronki, głową, żurawia.

7
Wskaż błędne wyjaśnienie.

a.
b.
c.
d.

Pyrrusowe zwycięstwo – zwycięstwo osiągnięte zbyt wielkim kosztem.
Pytyjska odpowiedź – odpowiedź okrutna w swej jednoznaczności.
spór o cień osła – spór o głupstwa niegodne uwagi,
szata Dejaniry – źródło niekończących się cierpień.
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8
Wyjaśnij znaczenie poniższych frazeologizmów:

a. słomiany zapał – .............................................................................................................................
b. smalić cholewki – ............................................................................................................................
c. zgrzytać zębami – ............................................................................................................................
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1.4. ŚRODKI ART YS T YCZNE

9
Do każdego określenia dopasuj nazwę:

a.
b.
c.
d.

żywy trup			
liście wzięły się za ręce		
mgła wisiała jak strzecha		
odkarmić bochnem trwóg

A. personifikacja,

B. oksymoron,

..............................
..............................
..............................
..............................

C. metafora,

D. porównanie.

10
Porównania występują nie tylko w poezji, ale także w języku potocznym. Dokończ porównania.

a. piszczy ............................................................................................................................
b. biega ..............................................................................................................................
c. śpiewa ............................................................................................................................

11

ORZEŁ I SOWA
Na jednym drzewie orzeł gdy z sową nocował,
Że tylko w nocy widzi, bardzo jej żałował.
Dziękowała mu sowa za politowanie.
Wtem, uprzedzając jeszcze zorza i świtanie,
Wkradł się strzelec pod drzewo; sowa to postrzegła
I do orła natychmiast z przestrogą pobiegła.
Uszli śmierci; a wtenczas rzekł orzeł do sowy:
„Gdybyś nie była ślepą, nie byłbym ja zdrowy”.
Ignacy Krasicki, Bajki, Kraków 1975.

Bogdan Araszkiewicz

Które powiedzenie zawiera myśl podobną do morału wynikającego z bajki? Wybierz właściwą odpowiedź
spośród podanych:
a. Nie ma nic gorszego nad udawanie dobroci.
b. Bywa, że i w słabości czasem siła tkwi.
c. Poznać po mowie, co kto ma w głowie.
d. Nie chwal dnia przed zachodem słońca.

1.5. K ANON LITER ACKI

63

12
Dokończ podane zdania, ilustrujące intrygę w Zemście Aleksandra Fredry, wpisując odpowiednie imiona bohaterów.

a.
b.
c.
d.

Cześnik zabiega o rękę ..................................................................................................................
Wacław pragnie poślubić ..................................................................................................................
Papkin zabiega o względy ..................................................................................................................
Podstolina przyjmuje oświadczyny .........................................................................................................

13
Komizm postaci w Zemście Aleksandra Fredry polega na:

a.
b.
c.
d.

skontrastowaniu bohaterów,
nadaniu bohaterom dziwacznych imion,
ukazaniu bohaterów z różnych warstw społecznych,
upodobnieniu postaci do rzeczywistych typów charakterologicznych.

14
Połącz w pary rodzaje akcji zbrojnych i ich miejsca w Kamieniach na szaniec Aleksandra Kamińskiego:

a.
b.
c.
d.
1. Sieczychy

odbicie „Rudego”			
odbicie transportu więźniów		
atak na posterunek żandarmerii		
wysadzenie mostu			
2. Arsenał		

3. Czarnocin

.............................
.............................
.............................
.............................
4. Celestynów
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Rywalizacja w projekcie obejmie też język angielski oraz kulturę i geografię obszarów anglojęzycznych.
Konkurs realizowany w języku angielskim będzie mocno nawiązywał do dorobku wcześniejszych potyczek
szkolnych w projekcie Uniwersytet w Twojej Szkole.
Pytania przygotowywali wykładowcy Wydziału Anglistyki UAM. Zadania weryfikowały umiejętności
z zakresu gramatyki, wyrażeń idiomatycznych i znajomości słownictwa. Zespoły uczniowskie prowadziły ze sobą
potyczki z geografii, historii i dorobku kulturowego obszarów anglojęzycznych. Szkolne grupy w trakcie sesji
konkursowych komunikują się online z innymi uczestnikami i organizatorami, a każdy etap dotyczy innej tematyki.
W zgodnej opinii uczestników i nauczycieli wymaga sprawnego posługiwania się językiem angielskim. Udział
zespołów szkolnych w lidze wymaga dużo pracy i zaangażowania zarówno uczniów, jak i opiekunów. Obejmuje
wiedzę i umiejętności z kilku przedmiotów szkolnych, więc w proces przygotowania uczniów muszą włączyć się
uczący nie tylko języka angielskiego, ale też historii i geografii. Wymóg szybkiej, ograniczonej w czasie realizacji
zadania stanowi dla opiekuna grupy duże utrudnienie. Uczniowie poddani są silnemu stresowi i konieczności
sprostania oczekiwaniom różnych osób: oprócz wspomnianych opiekunów, też rodziców i kolegów. Dlatego
rozmowa z grupą przygotowującą się do konkursu na temat celów, zadań, jakie sobie poszczególne osoby
postawią, jest ważnym elementem przygotowań. Uświadomienie korzyści, jakie mogą mieć uczestnicy ligi
w postaci doświadczenia pracy zespołowej, możliwości obserwowania siebie w specyficznej sytuacji rywalizacji
i stresu, może stanowić dodatkową wartość w konkursie. Niewątpliwie uczniowie przygotowujący się do ligi
z języka angielskiego mają przed sobą trudne zadanie.
Poniższe zestawienie pozwala zorientować się w zakresie merytorycznym rywalizacji. Zadania z historii,
geografii i dziedzictwa kulturowego sprawdzają wiedzę z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej. Uczestnicy przed
kolejnym spotkaniem w ramach ligi otrzymują z wyprzedzeniem informację o wybranym obszarze będącym
przedmiotem rywalizacji. Poniżej zestawienie tematyki w poszczególnych etapach ligi:
EDYC JA 2013–2014
etap I – historia Anglii
etap II – geografia USA
etap III – gramatyka i słownictwo języka angielskiego
etap IV – literatura brytyjska
etap V – gramatyka i słownictwo języka angielskiego
etap VI – literatura amerykańska
etap VII – historia USA
EDYC JA 2014 –2015
etap I – geografia Wysp Brytyjskich
etap II – historia i kultura Irlandii
etap III – gramatyka i słownictwo języka angielskiego
etap IV – historia i kultura Szkocji
etap V – gramatyka i słownictwo języka angielskiego
etap VI – Indianie Ameryki Południowej
etap VI – geografia Australii
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EDYC JA 2015 –2016
etap I – prezydenci USA
etap II – gramatyka i słownictwo języka angielskiego
etap III – literatura epoki wiktoriańskiej
etap IV – gramatyka i słownictwo języka angielskiego
etap V – Wiliam Szekspir; życie i twórczość
etap VI – gramatyka i słownictwo języka angielskiego
etap VII – geografia Kanady
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W trzech edycjach konkursu organizatorzy przygotowali setki zadań. Poniższe przykłady z dużego banku
zadań pozwalają zorientować się w skali trudności i ułatwić wcześniejszą pracę przed konkursem.

1. MODUŁY TEMAT YCZNE
GEOGR AFIA AUS TR ALII
1.
2.
3.
4.
5.

Almost 90% of Australians live in urban areas. T/F
Which city is further south: Melbourne or Hobart?
Which island belongs to Australia: Easter Island or Christmas Island?
Melbourne is located on a bay called Port ……
The eucalyptus is the national floral emblem of Australia which has given rise to gold and green as
the national colors of Australia. T/F

LITER ATUR A ANGIEL SK A
1. Who is the author of the English early modern Doctor Faustus?
2. What is the name of Lancelot’s lover?
3. What is the title of a novel by Charles Dickens telling the tale of a young orphaned boy who became
a pickpocket?
4. In which literary period were women first allowed to perform on stage?
5. Which English twentieth-century writer was a spy, had the bipolar disease and whose novels have
been adapted to the screen many times?

HIS TORIA I KULTUR A IRL ANDII
1.
2.
3.
4.
5.

What is the name of the infamous Catholic terrorist organization of Northern Ireland?
This arguably the most famous Irish poet was awarded the Nobel Prize in Literature in 1923. Who was he?
Which of the following did not invade Ireland? the Romans, the Normans, the English
Which of these sports was invented in Ireland (choose one): hurling, curling, rugby
A traditional Irish stew contains which meat? pork, lamb, beef
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HIS TORIA USA
1.
2.
3.
4.
5.

Which US President “Don’t ask what your country can do for you, ask what you can do for your country”?
Who was the US President during World War One?
In what year did the United States join World War Two?
What international organization was founded by a treaty signed in Washington, DC in 1949?
Salt Lake City, Utah was founded in 1847 by an American religious group. What was the name of
this group?.

LITER ATUR A AMERYK AŃSK A
1. Jason Bourne is the central character in a famous series of novels by…
a. Richard Wright
b. Larry Bond
c. Robert Ludlum
2. What is the title of William Wharton’s famous first novel about a boy who wants to fly?
a. Birdie
b. To Kill a Mockingbird
c. Night People
3. Who is the author of Jurassic Park and other famous science thrillers?
a. Michael Crichton
b. Randall Jarrel
c. Wallace Stevens
4. Which American novelist won Nobel prize in literature in 1949, “for his powerful and artistically
unique contribution to the modern American novel”?
a. Walt Whitman
b. William Faulkner
c. Raymond Chandler

5. In John Irving’s The World According to Garp, the hero’s father was a…
a. doctor
b. postman
c. U.S. Air Force soldier
Autorami i pomysłodawcami pytań w lidze byli:
•• dr Tomasz Skirecki – geografia Australii, historia USA
•• dr Iwona Łęska-Drajerczak – język angielski, gramatyka, słownictwo
•• dr Joanna Ludwikowska – literatura brytyjska i amerykańska
•• dr Martyna Łazuga – Irlandia

69

LIGI PRZEDMIOTOWE / CZĘŚĆ I

Specyfika konkursu mocno ogranicza możliwości tworzenia skomplikowanych pytań. Weryfikuje przede
wszystkim wiadomości i ogranicza możliwości układania zadań sprawdzających złożone kompetencje. W dydaktyce wyróżniamy dwa rodzaje zadań testowych: zadania zamknięte i zadania otwarte. Ze względu na reguły
konkursu najczęściej spotkamy zadania zamknięte, które są najłatwiejsze do realizacji.

ZADANIA ZAMKNIĘTE dzielimy na:

1. zadanie wielokrotnego wyboru (WW). W tym typie zadania uczeń wybiera jedną odpowiedź
spośród kilku zaproponowanych przez autora, np.:
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Who was the author of The Great Gatsby?
a. Ernest Hemingway,
b. Tennessee Williams,
c. Francis Scott Fitzgerald.

2. zadania typu prawda – fałsz (PF): uczeń ocenia prawdziwość sformułowań, obliczeń, twierdzeń, np.:
Barack Obama was born in Honolulu. T/F

3. zadania na dobieranie (D): uczeń według podanych kryteriów dopasowuje pary elementów, wybiera
je spośród większego zbioru, np.:

Who was the president of the USA during:
a. The New Deal ..................................................................................................................................
b. World War One ...............................................................................................................................
1. Thomas W. Wilson

2. Harry S. Truman

3. Franklin D. Roosevelt

ZADANIA OT WARTE

Oprócz zadań zamkniętych wyróżniamy zadania otwarte, które w naszym konkursie też się pojawią.
Zadania otwarte mają wiele zalet, takich jak samodzielne formułowanie ocen i wniosków. Jednocześnie niektóre
z nich mogą przysparzać kłopotów w jednoznacznej, kryterialnej ocenie. Wymóg dotyczący czasu odpowiedzi
wydaje się dodatkowym utrudnieniem.
1. Dlatego najczęściej spośród zadań otwartych w lidze wystąpią zadania krótkiej odpowiedzi (KO).
Wtedy rozwiązujący formułuje zdanie, wyrażenie, podaje rozwiązanie, nazywa zjawisko, np.:
Which US president proclaimed the abolishment of slavery in the United States?

2. Poza wspomnianymi zadaniami krótkiej odpowiedzi będą też zadania z luką (L), uczeń wpisuje
w luce brakujące wyrazy, wzór, pojęcie, np.:

In 1215 the King of England .................................................. gave the privilege called Magna Carta.
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3. Twórcy i teoretycy pomiaru dydaktycznego wyodrębniają trzeci typ zadań otwartych, czyli zadanie
rozszerzonej odpowiedzi (RO). Wtedy samodzielnie tworzymy wielozdaniową wypowiedź, wypracowanie. We wspomnianej formule ligi taki typ zadań będzie rzadkością.

Liga przedmiotowa jest konkursem sprawdzającym głównie wiedzę. To pozorna łatwość projektu. Jednak narastająca ilość informacji z różnych dziedzin nauki, ich szczegółowość może rodzić problemy w procesie
uczenia. Wymaga to od nauczyciela planowania pracy z uczniami, rozpoznawania predyspozycji i zdolności
swoich młodszych współpracowników. Dobrym pomysłem wydaje się wykorzystanie zainteresowania naszych
uczniów nowoczesnymi technologiami. Dzięki włączeniu do pracy na lekcji lub na zajęciach dodatkowych
tabletów i telefonów komórkowych nauczyciel może zwiększyć uwagę swoich uczniów, zachęcić do bardziej
systematycznej pracy oraz zmniejszyć ich obawy przed testami. Quizy i konkursy są skutecznym narzędziem,
które zachęca do nauki. W procesie przygotowań do konkursu możemy wykorzystywać zadania przygotowane
przez samych uczniów i wprowadzać elementy rywalizacji między grupami autorów pytań. Jedna grupa może
przygotować zadania sprawdzające słownictwo, kolejna zadania z gramatyką, itp.
Dzięki wykorzystaniu TIK na zajęciach edukacyjnych uczeń uzyskuje w szybki sposób informację zwrotną
o stanie swojej wiedzy, a nauczyciel łatwe narzędzie do oceny uczniów. Pierwszym pomysłem na sprawdzenie
gramatyki, słówek z języka obcego jest Kahoot. To jednocześnie strona internetowa i aplikacja mobilna. Za jej
pomocą bardzo łatwo można zorganizować quizy dla uczniów, które wykorzystujemy podczas lekcji. Do pytań
możemy dołączyć ilustracje, zdjęcia, fragmenty muzyki i filmu. Łatwo też skorzystamy ze zgromadzonych tam,
a opracowanych przez innych graczy zadań. Nauczyciel tworzy „klasę” i otrzymuje kod PIN, który na swoich urządzeniach (smartfonach, tabletach) muszą wpisać uczniowie dołączający do gry. Uczniowie nie muszą zakładać
swoich kont. Wystarczy, jeśli wejdą na stronę i wpiszą kod PIN podany przez nauczyciela. Wyświetlane są pytania
i 4 możliwości odpowiedzi. Na żywo widać, ile osób już oddało głos. Po sprawdzeniu wyników pojawiają się
pucharki dla najlepszych osób, najwięcej punktów kolejno dostają osoby, które poprawnie odpowiedziały w jak
najkrótszym czasie. Po każdej kolejce widać zsumowane wyniki wszystkich graczy. Kahoot można wykorzystać
praktycznie na wszystkich przedmiotach. Poniżej podaję strony, gdzie znajdziemy instrukcję, jak postępować
przy zakładaniu konta i tworzeniu własnych materiałów na platformie.

••
••
••
••
••
••

https://schoolthemes.wordpress.com/2017/01/01/kahoot-powtorki-i-quizy/
https://glottopolo.wordpress.com/2016/05/30/218/
http://elearningwedukacji.pl/index.php/technologia/narzedziownia/item/184-quizuj-z-kahoot
https://www.youtube.com/watch?v=RBs340oUf2w
https://www.youtube.com/watch?v=RBs340oUf2w (dostęp: 11.04.2018)
https://www.youtube.com/watch?v=0iGWb0vANeg (dostę: 11.04.2018)

Inną aplikacją jest Quizizz (https://quizizz.com/), która jest bardzo prosta w obsłudze. Trochę podobna
do Kahoota, kolorowa i wciągająca. Podobnie jak w Kahoocie, uczniowie logują się za pomocą wygenerowanego PIN-u. Po przeprowadzeniu ćwiczenia nauczyciel otrzymuje zestawienie wyników dla każdego gracza.
Podstawowe różnice z Kahootem to możliwość zaznaczenia tylko jednej poprawnej odpowiedzi, pytania
mieszają się za każdym razem niezależnie od nas i, co najważniejsze, pytania uczestnicy widzą bezpośrednio
na swoim ekranie, bez konieczności spoglądania na ekran wyświetlany przez nauczyciela. Po wprowadzeniu
własnego testu nauczyciel ma pewność, że w trakcie rozwiązywania uczniowie w tym samym czasie mają różna
zadania. Gdy uczeń A realizuje zadania z testu w kolejności 3, 9, 1, 5, 12..., uczeń B ma kolejność 7, 3, 14, 15, 8...
Po zakończonym quizie uczestnik widzi na swoim ekranie zestawienie wszystkich swoich odpowiedzi z poda-
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nymi prawidłowymi rozwiązaniami. Nauczyciel cały czas śledzi postępy uczniów na swoim koncie i ekranie.
Po zakończeniu zadania łatwo możemy omówić jego wyniki i podać prawidłowe rozwiązania. Poniżej podaję
adresy z informacjami i instrukcjami dla nauczyciela.
•• https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/2963-quizizz-edukacyjnaaplikacja-ktora-nie-pozwala-zasnac
•• https://www.youtube.com/watch?v=9yiBtSXlzqU (dostęp: 11.04.2018) instrukcja Joanny Palińskiej
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2. PRZYKŁ ADY ZADAŃ
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

1984 and Animal Farm are two books by a famous English author. What is his name?
Which American city is famous for Boeings and grunge music?
Alice in Wonderland was written by C.S. Lewis. T/F
What is the name of the present-day British Royal dynasty?
What is the name of the tallest mountain of the United States?
Beefeaters and ravens can be found on the grounds of the Buckingham Palace in London. T/F
Benjamin Franklin was a famous American president. T/F
Cavaliers and Roundheads are associated with (choose one): the English Civil War, the Wars of the
Roses, the Hundred Years War.
Eeyore, Piglet and Tigger are three characters from a famous English children’s book. What is the
book’s title?
Who was the author of For Whom the Bell Tolls, Old Man and the Sea and the Sun Also Rises?
Who invented the literary character of Dorian Grey?
Who is J.K. Rowling?
Great Britain and Ireland became united in 1801. T/F
The Vikings visited North America before Christopher Columbus. T/F
Name three US states beginning with the letter N.
In which century did Great Britain establish its first colony in Australia?
In 1815 the British Army won one of its greatest victories in history. What was the name of that battle?
The famous Route 66 links two great American cities. Which ones?
In which US state can you find the Mount Rushmore National Monument?
In 1945 the President of the United States ordered the nuclear bombings of Hiroshima and Nagasaki.
What was his name?
In what state is the Great Canyon situated?
In what year was JFK assassinated?
In which century did Canada become a British colony?
In which U.S. state can you find the Silicon Valley?
The Lion, the Witch and the Wardrobe is a novel in a series of seven epic fantasy novels. What is the
name of this series?
Who was Walt Whitman?
Name three Founding Fathers of the United States.
Which of the following English monarchs was executed: James I, Charles I, George I?
Which famous American general fought and died in the battle of Little Bighorn?
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••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Who landed on the moon in 1969: Neil Armstrong, Lance Armstrong or Louis Armstrong?
Which US city is known as the Windy City?
The Boston Tea Party marked the start of the American Civil War. T/F
The capital of California is Los Angeles. T/F
Stephen King is a famous British journalist. T/F
Who was the author of The Great Gatsby?
Pocahontas is only a character from a Disney movie. T/F
Sir Christopher Wren designed the Tower Bridge in London. T/F
The Act of Supremacy of 1534 stated that Henry VIII was the king of Scotland. T/F
Which of the following was a science fiction writer: H.G. Wells, F. Scott Fitzgerald, Samuel Beckett?
What is the name of the United States national anthem?
Who wrote Much Ado about Nothing and Taming of the Shrew?
Who wrote Oliver Twist, A Tale of Two Cities and Great Expectations?
The territory of Alaska is about one-ninth of the territory of the United States. T/F
There are more Americans of Irish ancestry than there are Irish people in Ireland. T/F
Tom Sawyer and Huck Finn are two characters invented by ….
Which dynasty took over the English throne after 1066?
What is the US state with the smallest territory?
In what year was the American Declaration of Independence signed?
Which British colony was in 1997 returned to China?
Which U.S. city is often called the Sin City?
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CZĘŚĆ II
WSKAZÓWKI METODYCZNE
W PRZYKŁADACH
PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
SZKÓŁ ŚREDNICH DO
LIG PRZEDMIOTOWYCH
Z MATEMATYKI,
FIZYKI I GEOGRAFII

OPR ACOWANIE:
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WSTĘP DO CZĘŚCI II
Rywalizacja w różnych dziedzinach życia towarzyszyła człowiekowi od początku. Jest ona niejako wpisana
w naszą rzeczywistość – kto wyżej, dalej, szybciej... Posiadane umiejętności w wybranym zakresie pozwalają
często osiągnąć sukces w innych – zarówno pokrewnych, jak i daleko od siebie oddalonych dziedzinach życia.
Zdobycie medalu czy też zostanie laureatem konkursu wiąże się z nagrodami i innymi wymiernymi korzyściami
mającymi wpływ na przyszłość zwycięzcy. Bardzo często to uczelnie wyższe organizują wszelkiego rodzaju ligi
przedmiotowe, olimpiady lub inne konkursy o różnych proﬁlach. Mają one na celu wyłonienie najzdolniejszych
uczniów w danej gałęzi nauki, pomaganie tym utalentowanym jednostkom w rozwijaniu swoich pasji i ukierunkowywanie ich zainteresowań dotyczących aktualnych problemów naukowych albopo prostu ciekawych
zagadnień pozwalających zdobyć wszechstronną wiedzę.
Celem tego poradnika jest pokazanie sposobu, w jaki można przygotowywać uczniów do ligi przedmiotowej;
na co należy zwracać uwagę i jak można rozwiązywać często typowe i „oklepane” zadania szkolne. Jak tchnąć
w nie „nowe życie” i pokazać, że przy odpowiednim podejściu generują one wciąż nowe pytania, wyzwalając
tym samym kreatywność. Podczas zasadniczej części konkursu czas jest limitowany, ale podczas przygotowań
przecież nie i wówczas należy rozwiązywać zadania powoli i podchodzić metodycznie do pojawiających się
problemów, formułując możliwie najbardziej ogólne odpowiedzi.
Należy pamiętać o tym, że pytania ze wszystkich trzech opisywanych dziedzin mogą mieć dwojaki charakter. Mogą to być typowe pytania dotyczące wiedzy, na które odpowiedzią jest albo konkretna nazwa, albo po
prostu potwierdzenie i zaprzeczenie lub też pytania dotyczące umiejętności. Te drugie są znacznie trudniejsze,
gdyż praktycznie zawsze wymagają wykonania szybkich obliczeń, i dla tych jest zarówno wyższa punktacja,
jak i dłuższy czas na ich wykonanie. Pytań drugiego rodzaju znajdziemy na pewno najmniej w konkursie
geograﬁcznym, a najwięcej w ﬁzycznym. Bardzo często nie tylko umiejętności szybkich rachunków pomagają
w rozwiązaniu zagadnień konkursowych, lecz zauważenie czegoś, co może w sposób prosty prowadzić do wyniku. Mówi się „niestandardowe” lub „eleganckie” rozwiązanie konkretnego problemu. Jest to zaprzeczenie
formalnego podejścia do nauki i patrzenie na prezentowane problemy raczej od strony rozumienia zagadnienia
i dostrzegania, „jak to działa” niż stosowanie konkretnego algorytmu. Niektóre pytania są tak sformułowane, aby
podejście algorytmiczne prowadziło do skomplikowanych rachunków i, niestety, jest niemożliwe do wykonania
w założonym przez organizatorów czasie – najczęściej poniżej 2 minut. Zatem należy podjąć ogólne rozważania,
wypracowane podczas przygotowań, i patrzeć raczej na strukturę otrzymywanych wyrażeń matematycznych
czy też wzorów ﬁzycznych niż koncentrować się na wyniku. Trzeba też zwrócić uczniom uwagę na kilka istotnych
kwestii: dlaczego nasze rozwiązanie działa, kiedy nie można go stosować, jak można je zepsuć i jak można je
naprawić, czy da się otrzymany wynik uogólnić? To właśnie na tym będą skupiali się specjaliści z wybranych
dziedzin, przygotowując pytania konkursowe do lig zadaniowych.
W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się głównie na trudniejszych zadaniach lub też tych, które
sprawiają koncepcyjnie największe problemy. Pokażemy, w jaki sposób mogą one prowadzić do innych pytań
lub zadań konkursowych. W szczególności dotyczy to geograﬁi, w zakresie której mogą pojawiać się zadania
łatwo rozwiązywalne w ramach zagadnień ﬁzycznych bądź matematycznych, ale nie tak często rozpatrywane
na lekcjach geograﬁi
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Zamiast wstępu przytoczymy rozmowę z matematykiem – pomysłodawcą większości zadań
konkursowych. Pozwoli to, w sposób naturalny, wejrzeć w strukturę myślenia i zobaczyć jak
ktoś, kto codziennie zajmuje się rozwiązywaniem problemów nie tylko matematycznych,
myśli o tym, do jakich struktur może prowadzić rozwiązywanie zadań z matematyki. Dialog
dotyczy ciągu arytmetycznego, ale bardzo podobnie wygląda w przypadku dowolnego
zagadnienia z ligi zadaniowej.
FIZYK: Czy mógłbyś powiedzieć mi, w jaki sposób można podchodzić do zadań ligowych konkursowych z matematyki?
MATEMATYK: Oczywiście, pomyślmy, co to jest ciąg arytmetyczny i jak on powstaje.
FIZYK: Prosta sprawa – wybierasz jakąś liczbę i dodajesz do niej inną, nazwijmy ją
różnicą; do tak powstałej znów dodajesz różnicę i dostajesz ciąg liczb na przykład: 1,
2, 3, 4, 5... Czyli wybrałem na początku jedynkę i dodaję ciągle jedynkę.
MATEMATYK: OK, teraz zastanówmy się, czy gdy wyrzucimy z takiego ciągu co drugi
wyraz, to czy pozostałość będzie wciąż ciągiem arytmetycznym?
FIZYK: Spróbujmy 1, .., 3.., 5., ..7... Wyrzuciłem wszystkie parzyste liczby i wciąż
mamy ciąg arytmetyczny. To oznacza, że mogę stworzyć ciąg arytmetyczny z innych
ciągów arytmetycznych.
MATEMATYK: Co się stanie, jeśli wykreślę z ciągu, który zaproponowałeś, co trzeci wyraz?
FIZYK: Wtedy otrzymam 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11... niestety, zepsuliśmy przez to naszą
strukturę i nie jest już ciągiem arytmetycznym – różnica pomiędzy wyrazami nie jest stała.
MATEMATYK: Czy da się to jakoś naprawić?
FIZYK: Mam pewien przewrotny pomysł. Wyrzućmy wszystkie wyrazy, a zostawmy tylko
te „co trzecie”. Otrzymamy wówczas 3, 6, 9, 12..., czyli ciąg arytmetyczny o różnicy 3.
MATEMATYK: Faktycznie, naprawiłeś ciąg, wyrzucając z niego wszystko oprócz
wyrzuconych wyrazów.
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FIZYKA jest to nauka o otaczającej nas rzeczywistości i opisująca ją za pomocą jednego
z najdokładniejszych narzędzi jakimi dysponujemy. Tak jak malarz używa pędzla, rzeźbiarz
– dłuta, tak fizyk używa matematyki do modelowania tego co widzi, wysnuwania wniosków
i przewidywania tego, co się wydarzy, kiedy zrobimy coś inaczej. Matematyka jest potężnym narzędziemw rękach kogoś, kto włada nią biegle. Sukces ﬁzyki jako nauki bierze się
z głębokiego zrozumienia, w jaki sposób funkcjonuje nasz świat. Jest oczywiście jeszcze
wiele białych plam na tej mapie, niemniej jednak wiemy, jakie są nasze atuty – ciekawość
w połączeniu ze kreatywnością i umiejętnościami pozwalają poszerzać granice naszej wiedzy.
W tym rozdziale pokażemy, jakiego typu podejście sprawdzi się podczas przygotowywania
uczniów do konkursu z ﬁzyki. Pamiętajmy o tym, że nie jest to kompendium, a raczej próba
syntetycznego spojrzenia na ten konkretny rodzaj współzawodnictwa. Pamiętajmy o bardzo
wąskich ramach czasowych. Uczniowie muszą w miarę szybko i sprawnie posługiwać się
prawami ﬁzycznymi i zauważać bardzo konkretne rzeczy pozwalające otrzymać wynik. Stąd
konieczna jest usystematyzowana wiedza prowadząca do celu. Uczniowie powinni rozpoznawać pewne struktury występujące w rozwiązywaniu konkretnych zagadnień.
Pytania konkursowe dzielą się na dwa rodzaje: takie, na które da się odpowiedzieć, posiadając ogólną wiedzę z ﬁzyki, i takie, które wymagają obliczeń dla danego przypadku.
Co to właściwie znaczy ogólna wiedza? Wyczerpująca odpowiedź na to pytanie jest trudna,
ale można określić, jaką wiedzą powinni się wykazywać uczniowie przygotowujący się do
ligi. Ponieważ ﬁzyka dotyczy opisu rzeczywistości, a zatem wszelkiego rodzaju wielkości
występujące w przyrodzie jak na przykład: prędkości dźwięku w gazach, prędkość światła,
przyspieszenie grawitacyjne na poszczególnych planetach, gęstości materiałów itp. powinny
być znane i kojarzone lub też dedukowane na podstawie znajomości praw ﬁzyki i zależności,
na przykład, od czego zależy prędkość dźwięku? W celu osiągnięcia odpowiednio wysokiego
poziomu należy gruntownie studiować wszystkie zadania podane w bibliograﬁi, posiłkując
się innymi źródłami, jeśli są dostępne. Podana literatura stanowi jednak zasadniczą część
księgozbioru potrzebną do przygotowania się do konkursu.
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Grawitacja
5.3.5.
GR AWITAC
JA
W zadaniach konkursowych mogπ pojawiÊ siÍ zagadnienia zwiπzane ze wiedzπ o
wielkoúciach fizycznych powiπzanych ze sobπ zaleønoúciami, które w sposób bardzo
przejrzysty ilustrujπ wykresy. Moøna z nich odczytaÊ na przyk≥ad, w jaki sposób
zmienia siÍ pole grawitacyjne planety w zaleønoúci od odleg≥oúci od jej úrodka:
Na rysunku widzimy dwa wykresy natÍøenia pola grawitacyjnego Ziemi w
zaleønoúci od odleg≥oúci od jej úrodka x. Który z nich jest prawdziwy?

102

10
60 000
8

50 000
40 000
]
m

[

s2

s2

[

m

]

6

30 000

4
20 000
2

10 000
0

0
0

5000

10 000

15 000

0

20 000

5000

10 000

15 000

20 000

x[km]

x[km]

Rysunek 3.1. Wykresy natÍøenia pola grawitacyjnego Ziemi w zaleønoúci od odleg≥oúci
od jej úrodka x.

Odpowiedü jest oczywista - natÍøenie pola grawitacyjnego na powierzchni Ziemi
wynosi 9.8 sm2 , a zatem rysunek po lewej stronie jest prawdziwy. Wartym uwagi jest
jednak sprawdzenie, w jaki sposób powyøszy wykres moøna otrzymaÊ na drodze
obliczeÒ. Punktem wyjúcia do rachunków jest prawo Gaussa
Φ = “ ¶ S = ≠4ﬁGM,

(3.45)

które, mówi co nastÍpuje: strumieÒ natÍøenia pola grawitacyjnego, przenikajπcy
przez dowolnπ powierzchniÍ zamkniÍtπ, jest równy iloczynowi ca≥kowitej masy
znajdujπcej siÍ wewnπtrz tej powierzchni z dok≥adnoúciπ do odpowiednich sta≥ych. W celu otrzymania natÍøenia pola grawitacyjnego na zewnπtrz planety w
odleg≥oúci x otaczamy nasz obiekt sferπ Gaussa (symetria taka sama jak planety
czyli kulista) o promieniu x. Wówczas równanie 3.45 moøemy zapisaÊ jako
“ · 4ﬁx2 = ≠4ﬁGM
M
“ = ≠G 2
x

x Ø RZiemi ,
x Ø RZiemi .

(3.46)
(3.47)

Natomiast wewnπtrz Ziemi sytuacja jest trochÍ bardziej skomplikowana ze wzglÍdu
na fakt, øe pole grawitacyjne moøe byÊ generowane tylko przez masÍ Mx , która jest
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Rysunek 3.2. ZaleønoúÊ natÍøenia pola grawitacyjnego planety od odleg≥oúci od jej úrodka.

zawarta pod powierzchniπ Gaussa,w konsekwencji we wzorze 3.45 po prawej stronie
równania nie mamy juø masy ca≥kowitej planety, a tylko masÍ dostÍpnπ - kiedy
oddalamy siÍ od úrodka, jej wielkoúÊ roúnie od zera aø do wartoúci maksymalnej.
Wyraøamy jπ poprzez masÍ ca≥kowitπ, biorπc odpowiedni stosunek
Mx
Mcalkowita

=

ﬂ 43 ﬁx3
x3
=
R3
ﬂ 43 ﬁR3

(3.48)

3

i wprowadzajπc Mx = Mcalkowita Rx 3 zamiast M do wzoru 3.45 otrzymujemy
x3
R3
M
“ = ≠G 3 x
R

“ · 4ﬁx2 = ≠4ﬁGMcalkowita

x Ø RZiemi ,

(3.49)

x Ø RZiemi

(3.50)

i ostatecznie mamy pe≥nπ zaleønoúÊ natÍøenia pola grawitacyjnego od odleg≥oúci
od úrodka Ziemi
“=

I

≠G M
x2
≠G RM3 x

x Ø RZiemi .
x Ø RZiemi .

(3.51)

WidaÊ zatem, øe wewnπtrz Ziemi natÍøenie pola liniowo roúnie wraz z odleg≥oúciπ,
a poza Ziemiπ maleje - jak odwrotnoúÊ kwadratu odleg≥oúci. Zrozumienie tego
faktu pozwala rozwiπzaÊ nastÍpujπce zadanie konkursowe:
Czy podany wykres (Rysunek 3.2) okreúla prawid≥owo zaleønoúÊ natÍøenia pola
grawitacyjnego kulistej jednorodnej planety od jej odleg≥oúci od úrodka? Jeúli nie, to
wyjaúnij b≥πd. Jak siÍ okaza≥o, na zewnπtrz planety kulistej i jednorodnej natÍøenie
pola grawitacyjnego maleje liniowo a nie odwrotnie kwadratowo wraz z odleg≥oúciπ,
a zatem nie moøe to byÊ prawda.
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Rysunek
Rysunek 3.3.
3.3. Oblicz
Oblicz opór
opór zastÍpczy
zastÍpczy uk≥adu.
uk≥adu.

Sugestia
Sugestia pominiÍcia
pominiÍcia oporu
oporu przewodów
przewodów nie
nie oznacza
oznacza øe
øe naleøy
naleøy je
je usunπÊ,
usunπÊ, gdyø
gdyø wówwówczas
opór
zastÍpczy
uk≥adu
wynosi≥by
3R,
poniewaø
mielibyúmy
do
czynienia
czas opór zastÍpczy uk≥adu wynosi≥by 3R, poniewaø mielibyúmy do czynienia zz
po≥πczeniem
po≥πczeniem szeregowym
szeregowym trzech
trzech takich
takich samych
samych oporników.
oporników. W
W jaki
jaki sposób
sposób moøna
moøna
zatem rozwiπzaÊ
rozwiπzaÊ w
w miarÍ
miarÍ szybko
szybko zadany
zadany problem?
problem? Naleøy
Naleøy na
na poczπtku
poczπtku znaleüÊ
znaleüÊ
zatem
punkty
punkty oo takich
takich samych
samych potencja≥ach
potencja≥ach V
V ,, czyli
czyli po≥πczone
po≥πczone tym
tym samym
samym przewodem.
przewodem.
Na
naszym
rysunku
bÍdπ
to
punkty
V
=
V
oraz
V
=
V
.
NastÍpnie
naleøy,
C
B
D
Na naszym rysunku bÍdπ to punkty VA
=
V
oraz
V
=
V
.
NastÍpnie
naleøy,
A
C
B
D
odpowiednio
przekszta≥cajπc
obwód
doprowadziÊ
do
z≥πczenia
siÍ
tych
punktów,
odpowiednio przekszta≥cajπc obwód doprowadziÊ do z≥πczenia siÍ tych punktów,
co
co powinno
powinno znaczπco
znaczπco uproúciÊ
uproúciÊ strukturÍ
strukturÍ obwodu.
obwodu.
C
C

R
R

D
D

R
R
A
A

R
R

B
B

Rysunek
Rysunek 3.4.
3.4. Pierwsze
Pierwsze przekszta≥cenie
przekszta≥cenie obwodu
obwodu zz rysunku
rysunku 3.3.
3.3.

Pierwsze
Pierwsze przekszta≥cenie
przekszta≥cenie polega
polega na
na wygiÍciu
wygiÍciu obwodu
obwodu w
w sposób
sposób pokazany
pokazany na
na
rysunku 3.4.
3.4. Wykonana
Wykonana operacja
operacja pozwala
pozwala juø
juø zobaczyÊ,
zobaczyÊ, jak
jak sπ
sπ po≥πczone
po≥πczone oporoporrysunku
niki.
niki. zróbmy
zróbmy jednak
jednak nastÍpny
nastÍpny krok
krok ii po≥πczmy
po≥πczmy odpowiednie
odpowiednie punkty
punkty oo tych
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Rysunek 3.5. KoÒcowa postaÊ obwodu z rysunku 3.3 po przekszta≥ceniach.

potencja≥ach w jeden otrzymujemy w ten sposób uk≥ad trzech oporników po≥πczonych równolegle. Dla takiego obwodu juø bardzo ≥atwo policzyÊ opór zastÍpczy
uk≥adu
3
1
1
1
1
(3.64)
= + + =
R
RZ
R R R
wynoszπcy RZ = R3 . Zauwaømy øe podobnego typu zadania da siÍ z powodzeniem
skonstruowaÊ dla kondensatorów i sprÍøyn, które to uk≥ady równieø moøemy ≥πczyÊ
szeregowo i równolegle.

3.9. Pole Magnetyczne i indukcja elektromagnetyczna
Do obliczeÒ natÍøeÒ pól magnetycznych moøemy uøywaÊ prawa Ampere’a albo
prawa Biote’a-Savarta. Podczas konkursu bardzo czÍsto spotykamy siÍ z niestan9.dardowymi
POLE MAGNET
YCZNEdoI INDUKC
JA ELEK
TROMAGNET
YCZNA
zadaniami
których naleøy
pos≥uøyÊ
siÍ wyprowadzonymi
wczeúniej
wzorami. Oto przyk≥adowe:
Przewodnik z prπdem o natÍøeniu I = 2A ma kszta≥t kwadratu o boku
a = 1m. Oblicz wartoúÊ natÍøenia pola magnetycznego w úrodku ciÍøkoúci
kwadratu.
Naleøy wykorzystaÊ wzór na natÍøenie pola pochodzπce od skoÒczonego przewodnika
I
(sin – + sin —) ,
(3.65)
H=
4ﬁr
gdzie I jest natÍøeniem prπdu p≥ynπcym przez przewodnik, r jest odleg≥oúciπ, w
której mierzymy natÍøenie pola, a kπty – i — sπ to kπty pod jakimi widaÊ przewodnik z punktu, w którym chcemy policzyÊ natÍøenie pola. WidaÊ, øe wszystkie
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GEOGRAFIA podczas ligi geograficznej zostanie potraktowana jako nauka interdyscyplinarna, ze szczególnym uwzględnieniem jej wszelkich powiązań z innymi pokrewnymi
dziedzinami takimi jak fizyka, chemia czy biologia. W szczególności będzie wykorzystywać
techniki obliczeniowe, a więc niewątpliwie cenione będzie szybkie przeprowadzanie obliczeń numerycznych, dotyczących położeń Słońca, jego miejsca górowania, wszelkiego
rodzaju średnich, wilgotności itp. Zauważmy, że wiele zjawisk atmosferycznych znajduje
swoje wyjaśnienie w języku optyki, a pytania z hydrologii mają często źródło w chemii.
Geograﬁi nie ograniczamy zatem do badania tylko powierzchni Ziemi, a pytania konkursowe będą obejmować także astronomię i planety Układu Słonecznego. Celem ligi jest
pokazanie uczniom, w jaki sposób można wyjść poza standardową metodologię szkolną
i zaproponować pytania wykraczające poza zagadnienia obecne w programach na uczania.
Szczególnie istotne z tego punktu widzenia są związki przedmiotu z naukami wspomagającymi i podkreślanie interdyscyplinarnego charakteru przygotowania do konkursu.
W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się bardziej na umiejętnościach obliczeniowych
niż natypowej wiedzy geograﬁcznej, co nie oznacza, że podczas zawodów takich zagadnień
nie będzie. Niemniej jednak znacznie łatwiej skonstruować pytanie dotyczące nazwy kraju,
który jako ostatni dołączył do Unii Europejskiej, niż podać przykład zadania odnoszącego
się do realiów i wykorzystującego praktyczną wiedzę. Dlatego rozważmy na przykładach
tylko zadania o typie interdyscyplinarnym, zzastosowaniem rachunków matematycznych
bądź używających pojęć z ﬁzyki.
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Wskutek ruchu obrotowego Ziemi kierunek pionu nie wskazuje dok≥adnie
úrodka Ziemi, lecz odchyla siÍ nieco ku úrodkowi - pomiÒ si≥Í Coriolisa.
Do powyøszego opisu mogπ zostaÊ sformu≥owane nastÍpujπce pytania:
— Dla jakiej szerokoúci geograficznej odchylenie jest najwiÍksze?
— W którπ stronÍ odchyla siÍ pion na pó≥kuli pó≥nocnej?

122

Bardzo przydatnym w analizie tego niezmiernie ciekawego problemu jest sporzπdzenie odpowiedniego rysunku

Fod y
Fod

l
φ

FG

Fod x

R
φ
R

Rysunek 4.1. Si≥y dzia≥ajπce na cia≥o na danej szerokoúci geograficznej - si≥a grawitacji
FG oraz si≥a bezw≥adnoúci Fod roz≥oøona na sk≥adowe - równoleg≥π do si≥y grawitacji
Fod y oraz stycznπ do powierzchni Fod x .

wynika z niego, øe o odchyleniu od pionu decyduje sk≥adowa si≥y bezw≥adnoúci
Fod x . Moøemy jπ dok≥adnie policzyÊ, znajπc szerokoúÊ geograficznπ „
Fmax = Fod x = Fod sin „.

(4.8)

Zapisujπc wzór na si≥Í odúrodkowπ, otrzymujemy
Fmax = mÊ 2 l sin „,

(4.9)

gdzie m to masa cia≥a, l to odleg≥oúÊ od osi obrotu, a Ê to prÍdkoúÊ kπtowa Ziemi.
W tym zagadnieniu interesuje nas tylko szerokoúÊ geograficzna, a zatem musimy
jeszcze wyraziÊ odleg≥oúÊ od osi obrotu za jej pomocπ oraz promienia Ziemi
cos „ =
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Rysunek 4.2. Rysunek ilustrujπcy zasadÍ dzia≥ania si≥y Coriolisa.

w przestrzeni trójwymiarowej. Doúwiadczenie pokazuje jednak, øe uczniowie, pomimo poczπtkowych trudnoúci, bardzo szybko przyswajajπ sobie bardziej ogólnπ
regu≥Í i póüniej skutecznie wykorzystujπ jπ w zagadnieniach pokrewnych.
WróÊmy do naszego zagadnienia z geografii. Chcemy wiedzieÊ, w którπ stronÍ
na jakiej pó≥kuli bÍdπ siÍ odchyla≥y cia≥a poruszajπce siÍ z zadanπ prÍdkoúciπ v w
wybranym przez nas kierunku (na przyk≥ad rzeka). Rozpatrzmy najprostszπ sytuacjÍ, kiedy rzeka p≥ynie na Zachód (Rysunek 4.3). Wybieramy punkt na pó≥kuli
pó≥nocnej i wstawiamy w nim pionowπ oú obrotu Ziemi Ê a nastÍpnie dorysowujemy odpowiednio wektor prÍdkoúci rzeki skierowany na zachód. Obracamy wektor
prÍdkoúci v w kierunku wektora prÍdkoúci kπtowej Ziemi Ê i widzimy, øe zwrot si≥y
Coriolisa pokazuje nam oú Ziemi. A zatem p≥ynπca rzeka bÍdzie bardziej podmywaÊ prawy brzeg, gdyø si≥a Coriolisa ma zwrot na prawo od wektora prÍdkoúci
v.
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Rysunek 4.3. Zwrot si≥y Coriolisa w przypadku ruchu obiektu na zachód.

Zobaczmy, co siÍ zmieni, jeúli rzeka znajdujπca siÍ na pó≥kuli pó≥nocnej bÍdzie
p≥ynÍ≥a na po≥udnie (Rysunek 4.4). Kreúlimy zwrot wektora prÍdkoúci rzeki v,
wstawiamy w tym punkcie wektor prÍdkoúci kπtowej Ziemi i powtarzajπc kolejne
kroki procedury, jak w poprzednim przypadku, widzimy øe si≥a Coriolisa ma zwrot
skierowany dok≥adnie na zachód, a zatem to wciπø prawy brzeg rzeki bÍdzie podmywany. Wyraünie widaÊ, øe przy dowolnym kierunku przep≥ywu rzeki na pó≥kuli
pó≥nocnej bÍdπ zawsze podmywane prawe brzegi. Zatem, uogólniajπc, wiatry wiejπce na pó≥kuli pó≥nocnej teø bÍdπ mia≥y tendencjÍ do skrÍcania w prawo. ProszÍ
zauwaøyÊ, øe ”tendencja” to nie „pewnoúÊ”, øe tak zawsze bÍdzie. Istnieje wiele
czynników úrodowiskowych, takich jak na przyk≥ad ukszta≥towanie terenu, które
majπ wp≥yw na zjawiska zachodzπce na powierzchni Ziemi. Niemniej jednak pewne
ogólne prawa zachowaÒ moøna wywnioskowaÊ, uøywajπc jako narzÍdzi metod fizyki.

3.4.3.
MAPY
Mapy
W pytaniach konkursowych pojawiπ siÍ typowe zadania: na mapie w podanej
skali zmierzono odleg≥oúÊ, pole powierzchni - znajdü: czy to wymiary rzeczywiste,
czy teø ile zmierzona wielkoúÊ wyniesie na mapie o innej skali. Zakres materia≥u obowiπzuje równieø liczenie spadków terenu, rozciπg≥oúci równoleønikowych,
odczytywanie wspó≥rzÍdnych geograficznych itd. W rozwiπzaniach bardzo czÍsto
wykorzystujemy proste proporcje jak na przyk≥ad w zadaniu:
Na mapie w skali 1:80000 zmierzono odleg≥oúÊ, która wynios≥a 5 cm. Jaka
to odleg≥oúÊ w terenie?
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Rysunek 4.4. Zwrot si≥y Coriolisa w przypadku ruchu obiektu na po≥udnie.

Najpierw musimy zamieniÊ skalÍ mapy na skalÍ mianowanπ:
1 : 80000
1cm = 80000cm
1cm = 0.8km,

(4.15)
(4.16)
(4.17)

teraz wystarczy u≥oøyÊ prostπ proporcjÍ:
1cm = 0.8km
5cm = xkm
i w ten sposób otrzymaÊ wynik
xkm =

5cm · 0.8km
= 4km.
1cm

(4.18)

Moøliwe sπ równieø zadania odwrotne, w których kluczowym elementem jest sprawne
pos≥ugiwanie siÍ zamianπ jednostek, dotyczπcych zarówno d≥ugoúci, jaki i pól powierzchni.

Zjawiska
atmosferyczne
4.4.4.
Z JAWISK
A ATMOSFERYCZNE
Wiele zjawisk atmosferycznych moøna szybko wyjaúniÊ uøywajπc bardzo prostych metod matematycznych oraz posiadajπc szczπtkowπ wiedzÍ z fizyki lub teø
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