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SZANOWNI PAŃSTWO,
DRODZY NAUCZYCIELE I WYCHOWAWCY,

N

ikt dziś nie ma wątpliwości, że kompetencje cyfrowe, jeszcze niedawno uważane za
dodatkowe w procesie edukacyjnym, zajmują czołowe, a nawet priorytetowe miejsce
w rozwoju współczesnego świata. Dlatego tak bardzo są one pożądane u nauczycieli
i uczniów w ogóle, a nam zależy, aby w jak najszybszym tempie, w najwyższym stopniu i najszerszym zakresie posiedli je wielkopolscy nauczyciele i uczniowie. Aby więc nie zostawać
w tyle, musimy wprowadzać nowe, innowacyjne metody nauczania, wykorzystujące nowoczesne
technologie informacyjno-komunikacyjne, a na tym polu kompetencje cyfrowe wydają się
niezbędne. Nie trzeba mnie przekonywać, że ich rozwój stanowi jeden z najbardziej istotnych
czynników podnoszących jakość i skuteczność edukacji.
Tak więc Samorząd Województwa Wielkopolskiego już w 2018 r. rozpoczął wdrażanie Projektu
„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, przeznaczając na jego realizację 90 mln złotych w ramach
Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. W projekcie chodzi głównie o to, aby
możliwie szybko i możliwie wielu wielkopolskich nauczycieli i uczniów zdobyło wysokie kompetencje
cyfrowe. Ale nie tylko: korzysta przy tym cała społeczność szkolna, rodzice i środowisko, w którym
funkcjonuje szkoła. A to dzięki stworzeniu Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej, która powstaje na bazie
wojewódzkiej infrastruktury teletechnicznej i szerokopasmowego Internetu, oraz wybudowaniu sieci
Wi-Fi w 600 budynkach szkolnych. Korzyści jest bez liku – wiele szkół dopiero teraz otrzymało szansę
posiadania narzędzi oraz specjalistycznego sprzętu informatycznego, co stanowi dla nich swoistą
rewolucję. Zbudowanie aplikacji cyfrowych oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w laptopy
czy tablety umożliwia kontynuację zajęć lekcyjnych w szkołach także po zakończeniu projektu.
A w dzisiejszych czasach, w których naukę utrudnia epidemia, po prostu pozwala na realizację zadań szkolnych w trybie zdalnego kształcenia. Nasz projekt pozwala także na wyrównywanie szans
edukacyjnych młodzieży, w tym także uczniów szkół specjalnych poprzez indywidualne podejście
w zakresie dostosowania treści i metod kształcenia oraz zakupu specjalistycznego sprzętu IT. Cieszę
się, że to właśnie Wielkopolska Sieć Edukacyjna, łącząca wielkopolskie szkoły, jest przedsięwzięciem unikatowym nie tylko w skali naszego kraju. Najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne
i zastosowane nowe metody nauki sprawią, że nasze szkoły będą prekursorami zdobywania wiedzy
i umiejętności poprzez zastosowanie technologii informatycznych.
Ale to nie wszystko. Kompetencje cyfrowe doceniliśmy także, poświęcając im osobne miejsce
w „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030” oraz „Strategii innowacji
dla Wielkopolski na lata 2015–2020”. A kilka tygodni temu wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli realizację przedsięwzięcia Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ zgłosiliśmy jako jeden z projektów
województwa wielkopolskiego w ramach naboru do Krajowego Planu Odbudowy – oszacowaliśmy
jego wartość na 140 mln złotych.
Serdecznie zapraszam wszystkich uczestniczących w Projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”
do zapoznania się z tym Poradnikiem. Znajdziecie w nim Państwo szeroką ofertę edukacyjną zajęć
pozalekcyjnych skierowanych do młodzieży. To naprawdę cenna i atrakcyjna wiedza.
Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Z

ogromną świadomością, jak ważny jest postęp w edukacji, Samorząd Województwa
Wielkopolskiego prowadzi projekty rozwoju cyfryzacji w wielkopolskich szkołach. Narzędzie, które Państwo otrzymujecie jest kolejnym z nich. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@
2020” – to trzeci, po zrealizowanych już dwóch projektach pozakonkursowych - „eSzkoła – Moja
Wielkopolska” i „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Celem
„Cyfrowej Szkoły Wielkopolsk@ 2020” jest rozwój kompetencji informatycznych. Projekt innowacyjny i unikalny w skali kraju, podejmujący wyzwanie wyrównania szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Jednocześnie pozwalający na odkrycie uczniów
zdolnych, którzy swoją widzą i umiejętnościami mogą konkurować z innymi w rozgrywkach
międzyszkolnych. W ramach Projektu wybudowaliśmy również Wielkopolską Sieć Edukacyjną,
współpracującą z powstającą Ogólnopolską Siecią Edukacyjną, zakupiliśmy dla szkół biorących
udział w Projekcie tablety, laptopy oraz wyposażyliśmy pracownie specjalistyczne.
Rozwój dokona się tylko wtedy, jeżeli będziemy go inicjować oraz wspierać. Kreowanie takiej przestrzeni
dla nauczycieli i uczniów stanowi podstawę mądrej polityki oświatowej. W ten sposób można wydobyć
potencjał i energię, które są dzisiaj konieczne do skutecznego działania. Każdy ma prawo odkrywać
i uczyć się świata, każdy też musi mieć równe szanse. Jako gospodarz regionu, Samorząd Wielkopolski,
czuje się za to odpowiedzialny. Mam szczerą nadzieję, że korzystanie z konkretnych narzędzi, które
dostarczamy, przyniesie wszystkim Państwu dużo motywacji i inspiracji.

Paulina Stochniałek

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

P

rojekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 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

P

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

WS TĘP
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”.
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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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LIGA HISTORYCZNA
BOGDAN AR ASZKIEWICZ

WPROWADZENIE
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. Lepiej 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.

28

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 której 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.
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Źródło: http://www.davidgill.co.uk/attica/ostraka.
htm (dostęp: 20.04.2020)

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: 20.04.2020).

Przedmiot widoczny na ilustracji to:
polityka i dowódcy w bitwie pod Platejami.

amfora

ostrakon

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: 20.04.2020).

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.
Źródło: D. Whitton, The Society of Northern Europe in the High
Middle Ages, 900120, w: G. Holmes, The Oxford Illustrated
History of Medieval Europe, Oxford 1998, s. 134.
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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. Wybierz prawidłowe zakończenie. 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.

36

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. Wybierz prawidłowe zakończenie. 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.

38
źródło własne

Wybierz prawidłowe zakończenie. 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.)

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

Na podstawie: https://www.oke.poznan.pl/pliki/arkusze/matura2009diag/historia_NS_PP.pdf (dostęp 20.04.2020)

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

39

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.
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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: 20.04.2020).

Wybierz prawidłowe zakończenie.
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.

42

Źródło: http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=45395&from=publication (dostęp 20.04.2020)

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
20.04.2020)

Źródło: http://www.gazetawroclawska.pl/matura-2016/g/
matura-2016-jezyk-polskiustny-tematy-z-12052016-oco-pytaja-na-ustnym-polskimprzecieki,9980570,18430071/
(dostęp 20.04.2020)

Źródło: https://public-history-weekly.degruyter.com/42016-21/end-grand-narrative/
(dostęp 20.04.2020)
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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.

44
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 20.04.2020)

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)
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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 stosując 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.
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* These women are doing their bit – Te kobiety też przyczyniają się (do zwycięstwa).
* Learn to make munitions – Naucz się robić amunicję.
Na podstawie: https://digital.nls.uk/suffragettes/sources/source-38.html (dostęp 20.04.2020)

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: 20.04.2020).

35.1. Wybierz prawidłowe zakończenie. 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: 20.04.2020).
*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: 20.04.2020).

38.1. Wybierz prawidłowe zakończenie.
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. Zamiast tekstu można użyć w powyższych zadaniach
fragmentu nagrania dźwiękowego.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=7rPHgnzV7xQ (dostęp 20.04.2020).

ZADANIE 39.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=2uor6b-oHZo (dostęp 20.04.2020).

			
			
		
			
			
			

39.1. Na podstawie fragmentu utworu Jacka Kaczmarskiego określ
miejsce konferencji Wielkiej Trójki. Odpowiedź uzasadnij cytatem z tekstu.
39.2. Na podstawie fragmentu utworu Jacka Kaczmarskiego rozpoznaj
uczestników spotkania. Pod jakimi określeniami kryją się
uczestnicy konferencji?

Rzadko w konkursach wykorzystywane są źródła filmowe. Dzieje się to 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.
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ZADANIE 40.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=FV4F7x4sDdQ
(dostęp 20.04.2020)
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40.1. W jakich okolicznościach minister spraw zagranicznych wygłosił to
przemówienie w Sejmie?			
40.2. Rozpoznaj przemawiającego polityka. Podaj jego imię i nazwisko.

ZADANIE 41.
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=56V6r2dpYH8
(dostęp: 20.04.2020).

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: 20.04.2020).

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

Bogdan Araszkiewicz

6. PRZYKŁ ADY ZADAŃ
1
Źródło: https://pl.wikipedia.org/
wiki/%C5%81uk_Tytusa#/media/
Plik:Arch_of_Titus_Menorah.png
(dostęp 20.04.2020).
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1.1. Wybierz prawidłowe określenie.
Relief na łuku Tytusa ukazuje auspicje / deifikację / triumf cesarza po zwycięskiej wojnie.
1.2. Wybierz prawidłowe zakończenie.
Płaskorzeźba przedstawia triumf cesarza Tytusa po pokonaniu Germanów / Partów / Żydów.

2
Na podstawie: H. Michnik, L. Mosler,
Historia Polski do roku 1795, Warszawa
1961, s. 91.

Wybierz prawidłowe zakończenie.
Na mapie zaznaczne jest państwo Henryka IV Probusa / Przemysła II / Władysława Łokietka.
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3
Źródło: W. Ostrowski, Wprowadzenie
do historii budowy miast, Warszawa
1996, s. 358.
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3.1. Za pomocą dwóch argumentów udowodnij, że plan Poznania przedstawia miasto lokowane
na prawie niemieckim.
3.2. Wyjaśnij znaczenie pojęcia getto w odniesieniu do średniowiecznego Poznania.

4

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

KONSTYTUANTA

lipiec 1789

wrzesień 1791

Skazał Ludwika XVI na śmierć

Uchwalił pierwszą konstytucję we Francji

Początek wojny Francji z Austrią

LEGISLATYWA

wrzesień 1792

KONWENT

sierpień 1795

Bogdan Araszkiewicz

5
Źródło: https://biznes.interia.
pl/gospodarka/news-lodz-akcjamiasta-przeciwko-nielegalnymhandlarzom,nId,3708365
(dostęp 20.04.2020)
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5.1. Z jakim wydarzeniem z historii Polski związana jest satyryczna ilustracja Andzreja Mleczki?
5.2. Jaka postać historyczna stała się „ofiarą” żartobliwej ilustracji Andrzeja Mleczki?

6
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: 20.04.2020).

Wybierz prawidłowe zakończenie.
Konstytucja 3 Maja wprowadzała w Polsce monarchię elekcyjną / dziedziczną.

7
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: 20.04.2020).

Wybierz prawidłowe zakończenie.
Konstytucja 3 Maja oddawała koronę królewską dynastii Wittelsbachów / Wettinów.
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8
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.

Wybierz prawidłowe zakończenie.
Uprawnienia, o których wspomina dokument otrzymały nazwę artkułów henrykowskich / praw kardynalnych.
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9
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.

10
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?

11
Na podstawie: http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/
kla1939/0437?sid=6a0f052755c8181586838c24a813d3a0&ui_
lang=ger
(dostęp: 20.04.2020).

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

Bogdan Araszkiewicz

12
Źródło: A. Ajnenkiel, Polska po przewrocie
majowym, Warszawa 1980, s. 606.
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Nazwij zjawisko, które ilustruje mapa i wyjaśnij
jego istotę.

13
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.

Rozpoznaj, kto wygłosił powyższe słowa?
a) Ławrientij Beria,
b) Nikita Chruszczow,
c) Wiaczesław Mołotow.

14
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.

15
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.
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16
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 ........................................................... .
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17
Na podstawie: M. Bryant, La Seconde Guerre mundiale en
Caricatures, Paris 2009, s. 122.

Karykatura mogła powstać najpóźniej:
a) 1 grudnia 1943 roku,
b) 5 czerwca 1944 roku,
c) 6 czerwca 1943 roku,
d) 11 lutego 1945 roku.

18
Źródło: X. sjezd českych historiků, red. Blažena Gracová,
Ostrava 2013, s. 194.
* Jest podobny, a w dodatku nie może się zepsuć.

Na jakie konsekwencje odrzucenia planu Marshalla, dla
Europy Wschodniej, wskazuje autor satyrycznej ilustracji.

Bogdan Araszkiewicz

19
Plakat propagandowy
Źródło: http://adam-edward-lipinski.
blogspot.com/2013/06/referendum.
html (dostęp 20.04.2020).

19.1. Jakiego wydarzenia z historii
Polski dotyczył plakat?
19.2. Która z legalnie działających
w 1946 roku partii politycznych była
przeciwna takim hasłom propagandowym?

20
Źródło: http://wizard.webquests.ch/
jaltaundpotsdam.html?page=16677 (dostęp
20.04.2020)
*Die Deutsche Eiche – niemiecki dąb

Podaj nazwy i daty roczne dwóch wydarzeń
z historii Niemiec, które przedstawia karykatura.

21
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?
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22
Źródło: http://guity-novin.blogspot.com/2016/09/chapter-40history-of-caricatures-and.html (dostęp 20.04.2020)
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22.1. Do jakiego wydarzenia odnosi się karykatura?
22.2. Od nazwiska, którego polityka radzieckiego wywodziła się doktryna uzasadniająca interwencję Układu
Warszawskiego w Czechosłowacji?

23
Źródło: https://unsubscribedmedia.
com/segregated-water-fountains/
(dostęp20.04.2020)

Ilustracja ukazuje zjawisko _________________ _____________________ zniesione w Stanach
Zjednoczonych w 1964 roku.

24
Na podstawie: A. de Lazari, O. Riabow, Polacy i Rosjanie we
wzajemnej karykaturze, Warszawa 2008, s. 151.

Podaj nazwę i rok wydarzenia przedstawionego
przez karykaturzystę.

Bogdan Araszkiewicz

25
Źródło: http://guity-novin.blogspot.com/2016/09/chapter-40history-of-caricatures-and.html (dostęp 20.04.2020)
* Co mam teraz robić?

25.1. Od roku 1985 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________ był sekretarzem
generalnym KC KPZR i przywódcą Związku Radzieckiego.
25.2. Wybierz prawidłowe określenie.
Michaił Gorbaczow jako przywódca Komunistycznej Partii
Związku Radzieckiego kontynuował / odrzucił metody
poprzednich, bolszewickich liderów.

59

LIGI PRZEDMIOTOWE / CZĘŚĆ I

7. PROJEK T EDUK AC YJNY
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Projekt edukacyjny jest metodą nauczania, która kształtuje różne umiejętności i integruje wiedzę z wielu
obszarów. Łączy wiedzę teoretyczną z praktyczną. Polega na samodzielnej lub zespołowej pracy uczennicy
i ucznia. Realizowany pod kierunkiem nauczyciela sprzyja efektywnemu uczeniu się samodzielności i odpowiedzialności. Pozwala na indywidualne dopasowanie stylu uczenia się ucznia i uczennicy, rozwijanie własnych
zainteresowań oraz uzdolnień. W projekcie uczennice i uczniowie są bardziej samodzielni, kreatywni i zwiększa
się ich podmiotowość w procesie uczenia. Realizacja projektu zawsze jest wyzwaniem dla obu uczestników
i uczestniczek procesu uczenia się. Wyróżniamy dwa rodzaje projektów:
• badawczy, który polega na zebraniu i opracowaniu szeregu informacji na zadany temat. Efekt
badań może być zaprezentowany publicznie w postaci wystąpienia na uroczystym apelu, lekcji
przedmiotowej czy sesji popularno-naukowej. Uczniowskie opracowanie może przybrać kształt
filmu, albumu ze zdjęciami, modelu, itp.
• działania lokalnego polegającego na organizacji akcji w najbliższym środowisku a dokumentację
działań pokazujemy w szkole, na stronie internetowej czy lokalnej gazecie.
W ramach ligi przedmiotowej skupimy się na projektach badawczych wykorzystujących nowoczesne
technologie i łączących je z wiedzą o regionie. Tematy projektów obejmują historię Wielkopolski, głównie w XX
wieku. Z rozmysłem pominęliśmy niektóre wydarzenia ważne dla przeszłości naszego regionu, które często są
eksploatowane przez organizatorów innych zawodów. Stąd nasza propozycja form i tematów projektów:

7.1. HIS TORIA MOJE J ULIC Y - FILM
Ta propozycja daje szerokie możliwości interpretacji tematu. Możemy skupić się na zmianach nazwy ulicy
i w takim kontekście pokazać zmiany historyczne. Bohaterami opowieści mogą stać się obiekty nadal funkcjonujące lub takie, które na ulicy znajdowały się w przeszłości i z jakiś powodów ich już nie ma. Przez lata ulica
zmieniała swoją nawierzchnię, domy i budynki użyteczności publicznej powstawały i zmieniały swój wygląd.
Dzięki rozbudowie miast i miasteczek ważne ulice stawały się bocznymi i zmieniały swoje funkcje. Wreszcie
na naszej wybranej ulicy odbywały się różne ważne wydarzenia. To wszystko może być punktem wyjścia do
samodzielnego określenia tematu i pasjonujących poszukiwań.

7.2. LUDZIE NA MOJE J ULIC Y - FILM
Celem tego projektu będzie pokazanie ludzi, którzy mieszkali na wybranej ulicy. Pojedyncze osoby, całe
rodziny, często wielopokoleniowe mogą stać się pretekstem do ilustrowania historii miasta, regionu. Znane
nam wydarzenia pokażemy z perspektywy rodziny, osoby lub grupy sąsiadów.

7.3. "CZASOPISMO HIS TORYCZNE" (ELEK TRONICZNE)
Z MOJE J MIE JSCOWOŚCI.

•
•
•

Dwumiesięcznik z okresu XI-XII 1918 r.
Dwumiesięcznik z okresu I-II 1919 r.
Periodyk z okresu II połowy 1939 r.

Bogdan Araszkiewicz

Nasza propozycja obejmuje badanie i poszukiwanie źródeł do bardzo specyficznego czasu w dziejach
naszego regionu. Pierwsza z propozycji polega na eksploracji źródeł z listopada i grudnia 1918 roku lub
odnoszących się do tego czasu. Celem projektu będzie zbadanie w jaki sposób w lokalnych społecznościach
odbywały się przygotowania do powstania? Jak ówcześni mieszkańcy Wielkopolski postrzegali powstanie
Polski? Jak funkcjonowali w państwie niemieckim w ciągu tych kilku tygodni (od 11 listopada do 27 grudnia)?
Druga możliwość projektu obejmuje czas od stycznia do lutego 1919. Wybór dwóch miesięcy powstania
daje szanse na poszukiwanie informacji o funkcjonowaniu miasta, miasteczka w okresie walk. Jak lokalnie
układały się relacje między mieszkańcami miejscowości należącymi do różniących się grup narodowościowych?
Walki na froncie powstańczym obejmowały tylko część miejscowość wielkopolskich. Co działo się w tym czasie
w społecznościach lokalnych odległych od frontu?
Trzecia odmiana tego samego projektu obejmuje badanie losów mieszkańców miejscowości w ostatnich
tygodniach pokoju i pierwszych wojny. Narracja podręcznikowa obejmująca czas po wojnie obronnej 1939 skupia się na opisie sytuacji w Warszawie i Generalnym Gubernatorstwie. Tymczasem pierwsze tygodnie okupacji
niemieckiej były naznaczone terrorem z publicznymi rozstrzeliwaniami, zimowymi wysiedleniami i szeregiem
germanizacyjnych zarządzeń. Poznanie szczegółów okupacji niemieckiej w mniejszych miejscowościach pozwoli
na uzupełnienie wiedzy uczniów i uczennic.

7.4. MOJA MIE JSCOWOŚĆ W L ATACH SIEDEMDZIESIĄT YCH - FILM
Proponujemy poznanie przeszłości wybranej miejscowości w latach gierkowskich, z ich propagandą
sukcesu i budową "Drugiej Polski". Ten okres jako temat konkursów na razie nie jest popularny. Celem projektu
będzie zbadanie funkcjonowania lokalnego społeczeństwa na tle zarządzonej przez władze modernizacji. Jakie
inwestycje powstawały i jakie zmiany powodowały? Dlaczego czasy Edwarda Gierka są dobrze ocenianie przez
część społeczeństwa?

7.5. POCZĄTKI SAMORZĄDU TERY TORIALNEGO (1990 R.) W MOJE J MIE JSCOWOŚCI - FILM
Ludzie i działania, czyli samorząd terytorialny w okresie międzywojennym w mojej miejscowości - film
Samorząd terytorialny na trwale usadowił się w naszej świadomości. Gminy prowadzą przedszkola a powiaty szpitale. Ten nasz współczesny, gminny samorząd odrodził się w 1990 roku. Przez dwadzieścia kilka lat
pracowało w nim wiele tysięcy ludzi. Warto badać dokonania radnych wszystkich szczebli oraz przedstawicieli
organów wykonawczych. Proponujemy wywiady, poszukiwanie wspomnień lokalnych działaczy, przeglądanie
prasy, także protokoły posiedzeń organów samorządu wszystkich szczebli. W samorządach rozpoczynali swoje
kariery posłowie i inni regionalni politycy.
Inną wersją projektu jest pomysł zbadania i przywołania do pamięci społecznej osób pracujących w samorządzie w okresie międzywojennym. W małych środowiskach pracowały często wybitne i zasłużone osoby,
których znaczenie i autorytet przekraczały czasami granice miasta.

7.6. MILENIJNE OBCHODY W MOJE J MIE JSCOWOŚCI - FILM
Do poznania zjawiska obchodów milenijnych mogą posłużyć nam wspomnienia osób zaangażowanych
w przygotowania uroczystości religijnych. Kroniki parafii, relacje księży i wiernych posłużą do stworzenia filmu.
Do pełniejszego obrazu Milenium zaliczyć możemy konkurencyjne obchody tysiąclecia państwa polskiego,
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organizowane przez władze komunistyczne. Może szkoły uczestniczące w projekcie mają siedzibę w "tysiąclatce"
powstałej właśnie w okresie świętowania rocznicy chrztu/państwa?

8. SCENARIUSZ ZA JĘĆ
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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. W skrócie polega to na tym, że
nauczyciel 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.

•
•
•
•
•

https://schoolthemes.wordpress.com/2017/01/01/kahoot-powtorki-i-quizy/ (dostęp: 20.04.2020)
https://glottopolo.wordpress.com/2016/05/30/218/ (dostęp: 20.04.2020)
http://elearningwedukacji.pl/index.php/technologia/narzedziownia/item/184-quizuj-z-kahoot
(dostęp: 20.04.2020)
https://www.youtube.com/watch?v=RBs340oUf2w (dostęp: 20.04.2020)
https://www.youtube.com/watch?v=0iGWb0vANeg (dostęp: 20.04.2020)

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.

Bogdan Araszkiewicz

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 (dostęp: 20.04.2020)
• https://www.youtube.com/watch?v=9yiBtSXlzqU (dostęp: 20.04.2020) instrukcja Joanny Palińskiej
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LIGA Z JĘZYK A POL SKIEGO
BŁ A ŻE J OSOWSKI

WPROWADZENIE
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum i szkoły
branżowej I stopnia wśród najważniejszych umiejętności ucznia wymienia m.in. komunikowanie się w języku
ojczystym w mowie i piśmie. Jednocześnie nacisk kładzie się na kulturowe i środowiskowe osadzenie ucznia.
(Tu m.in. podkreśla się działanie na rzecz regionu oraz kształtowanie tożsamości regionalnej). Oznacza to, że
na lekcjach języka polskiego należy nie tyko kształtować umiejętność posługiwania się nim jako narzędziem
komunikacji, lecz także należy zwrócić uwagę na to, że jest on wyrazicielem określonej kultury.
Postrzeganie języka jako narzędzia komunikacji kieruje naszą uwagę na kompetencję językową
i kompetencję komunikacyjną ucznia. W ramach rozwijania pierwszej zwracamy uwagę na poprawność gramatyczną (fonetyczną, fleksyjną, słowotwórczą, składniową) i leksykalną tworzonych tekstów. Uzyskana dzięki
temu zgodność z normą językową jest jednak niewystarczająca, dlatego należy także zadbać o kompetencję
komunikacyjną ucznia, tj. dostosowanie przekazu językowego do sytuacji społecznej (np. pozycji nadawcy i odbiorcy, typu kontaktu – oficjalnego lub nieoficjalnego, tematu rozmowy, kanału przekazu informacji). Tu także
wymienić należy znajomość społecznych i terytorialnych odmian polszczyzny, ze szczególnym uwzględnieniem
gwar i polszczyzny regionalnej jako wyznaczników kultury regionu.
Perspektywa języka jako przekaźnika kultury kieruje nasze myśli w stronę historii będącej zbiorem
artystycznych i użytkowych wytworów człowieka. Układ treści jest tu chronologiczny. W obszarze historii umiejscowić także można zagadnienia kształtowania się systemu gramatycznego oraz przemian języka polskiego na
przestrzeni wieków. Jednak analiza dzieł literackich, filmowych, tekstów czasopiśmiennych, reklamowych itd.
nie może ograniczać się tylko do przeszłości, ponieważ uczniowie wkraczają w życie w XXI wieku, nie zaś w antyku, romantyzmie czy Młodej Polsce. Jakkolwiek więc ważne jest kształcenie kompetencji kulturowych czasów
dawnych, nie można zapominać o kulturze najnowszej.
Spośród wymienionych w podstawie programowej czterech obszarów kształcenia polonistycznego
w liceum i technikum (tj. kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego, tworzenia wypowiedzi,
samokształcenia) w Lidze skupiono się przede wszystkim na dwóch pierwszych. Omówione powyżej kwestie
wpływają na wyodrębnienie się kręgów tematycznych Ligi przedmiotowej: poprawność językowa, społeczny
wymiar języka, język jako zwierciadło kultury, literatura polska w poszczególnych epokach.
Liga przedmiotowa z języka polskiego przeznaczona jest dla uczniów szkół średnich i pomyślana jest
jako internetowy konkurs; ograniczony czas na odpowiedź decyduje o tym, że konkurs ten przybiera postać
ustnego testu. Różnorodność tematyczna treści polonistycznych oraz ich powiązania z innymi dziedzinami szeroko pojętej kultury sprawiają, że na materiały pomagające przygotować się do poszczególnych rund składają
się wskazane utwory literackie, opracowania szczegółowe problemu, teksty przedstawiające dane zagadnienie
w ujęciu syntetycznym, słowniki, leksykony, kompendia, źródła internetowe.
Zakres tematyczny, zbiór zagadnień oraz literatura zostaną każdorazowo doprecyzowane i podane
do wiadomości przed kolejnymi rundami Ligi.

1. T YPY PY TAŃ
Najprostsza forma pytania to ta żądająca określenia, czy przedstawione twierdzenie jest prawdziwe czy
fałszywe. Szansa na udzielenie poprawnej odpowiedzi to 50%, ten typ pytań umożliwia więc zdobycie punktu
nawet przy braku pewności odpowiadającego.
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Charakterystyczna dla Zbrodni i kary jest figura narratora polifonicznego, który zawiesza swoją
wszechwiedzę, unika ocen, relatywizuje ideologie do wypowiedzi bohatera, a także rozdziela głos
na dialogujących ze sobą bohaterów.
a) prawda
b) fałsz
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Pytanie wielokrotnego wyboru z podanymi kilkoma (najczęściej trzema) propozycjami odpowiedzi. Zadanie
takie rozwiązać można dzięki posiadanej wiedzy lub drogą eliminacji propozycji najmniej prawdopodobnych,
jeśli odpowiadający nie jest pewien swego typu.
Stosowana w Weselu S. Wyspiańskiego dialektyzacja naśladuje dialekt:
a) małopolski
b) mazowiecki
c) śląski
Podtypem tych pytań są zadania z uzupełnieniem treści, np. podanego cytatu. Sprawdzają one m.in.
znajomość przeczytanych lektur i dotyczą tekstów szczególnie ważnych dla kultury:
W Wielkiej Improwizacji Konrad uzasadnia, dlaczego chce rządzić ludzkimi duszami, jednak władać
chce „Nie bronią – broń broń odbije”, „Nie pieśniami – długo rosną”; „Nie cudami – to zbyt głośno”,
„Nie nauką…”, bo:
a) „– głupi odbije”
b) „– prędko gnije”
c) „– jest bez sensu”
Odmianą takiego zadania jest pytanie z przeczeniem. Jest to typ ćwiczenia logicznego, ponieważ
w przypadku pytania bez przeczenia poprawne byłyby dwie odpowiedzi; użycie negacji powoduje, że należy
wskazać trzecią z zaproponowanych odpowiedzi.
Do repertuaru środków wiersza symbolistycznego, dzięki którym miał on oddziaływać na czytelników, NIE należą:
a) walory muzyczne wiersza
b) sugestywne sposoby obrazowania
c) precyzyjne i klarowne uchwycenie tematu wiersza
Zadaniem o większym stopniu złożoności są pytania z odpowiedziami zawierającymi dwa lub więcej
elementów. W takim przypadku należy uważnie sprawdzić, czy wszystkie elementy danej propozycji spełniają
kryteria postawione w pytaniu.
W średniowieczu największy wpływ na polszczyznę miały języki:
a) czeski, łacina i włoski,
b) czeski, niemiecki i łacina,
c) łacina, niemiecki i francuski.
Kolejnym typem, który może pojawić się wśród pytań, to uporządkowanie kolejności elementów wg
wskazanego kryterium:
Poprawna kolejność chronologiczna epok literackich to:
a) romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska

Błażej Osowski

b) pozytywizm, romantyzm, Młoda Polska
c) Młoda Polska, romantyzm, pozytywizm

Dla urozmaicenia formy pytań mogą one zostać wzbogacone o materiał graficzny lub dźwiękowy.
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Gwarowe zjawisko, którego zasięg i przykłady podano na mapie, to:
a) jabłonkowanie
b) mazurzenie
c) szadzenie

Ze względu na ograniczony czas oraz ewentualne problemy z jednoznaczną oceną odpowiedzi zrezygnowano z pytań otwartych. W pewnym sensie zastępują je pytania wymagające nie wiedzy faktograficznej,
lecz interpretacyjnej, o większym stopniu złożoności kompozycyjnej i logicznej, wymagające syntezy informacji
z kilku źródeł lub dyscyplin.
Z upływem lat tonacja pisania Przybosia o katedrach gotyckich zmienia się: od gwałtownego obrazu,
w którym zachwyt miesza się z przerażeniem, do:
a) perspektywy „ludzkiej skali”, w której poeta zwraca uwagę na mikro-elementy (roślina,
liście, pajęczyna)
b) perspektywy kosmicznej, w której uwidaczniają się sprawy uniwersalne
c) perspektywy indywidualnej, w której najważniejsze są przeżycia wewnętrzne
Jaką funkcję, wobec oryginalnego stylu Mikołaja Reja, pełni przytoczony poniżej fragment utworu
Juliana Tuwima: Wierszyk o Andzi, co ukłuła się i płakała w interpretacji różnych poetów?
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Mikołaj Rej
Posłuszeństwo rodzicam --- wielka rozkosz
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Wierę najpirwej dziatkom godzi się poćciwość,
Jako z ni jest żywota wszelaka szczęśliwość,
Wżdy się to w wirszu snadnie moża pokazować,
Iżby się rodzicielskim słowiem nie sprzeciwiać.
Rzekła matka Anusie, by róż nie ruchała,
Aleć rozważne mowy Anuś nie słuchała;
Nizacz to wszystko maiąc, naprzeciw przestrodze,
O kolec się ukłuwszy, zapłakała srodze.

a) parodii
b) kolokwializacji
c) archaizacji

2. KRĘGI TEMAT YCZNE I PRZ YKŁ ADY PY TAŃ
Poprawność językowa – w ramach tego tematu pojawiają się zagadnienia ogólne (np. akt komunikacji, funkcje
języka, język jako system znaków) oraz szczegółowe, np. analiza składniowa zdania pojedynczego i złożonego, etykieta
językowa, wartościowanie w języku, poprawność ortograficzna i interpunkcyjna.

Oba zdania Znaszli ten kraj, gdzie cytryna dojrzewa? oraz Nazwiska jego użyłem li tylko dla reklamy
są zapisane poprawnie.
a) prawda
b) fałsz
Wypowiedzenie: Grzmiało, jest zdaniem.
a) prawda
b) fałsz
W zdaniu Powoli idziemy szeroką ulicą wyraz szeroką to:
a) dopełnienie
b) okolicznik
c) przydawka
Które ze zdań jest zapisane poprawnie:
a) Chodźże do domu!
b) Chodź-że do domu!
c) Chodź że do domu!

Błażej Osowski

Akcent oksytoniczny to akcent:
a) na pierwszej sylabie od końca
b) na drugiej sylabie od końca
c) na trzeciej sylabie od końca
Wybrać najłatwiejsze rozwiązanie to:
a) iść po linii najmniejszego oporu
b) iść po najmniejszej linii oporu
c) iść po linii oporu
Społeczny wymiar języka to zagadnienia związane ze zróżnicowaniem polszczyzny oraz z różnorodnością językową.
Pojawić się tu może następująca problematyka: style funkcjonalne, społeczne i geograficzne odmiany polszczyzny (ich
wykładniki językowe), udział dialektów w kształtowaniu języka literackiego, dialektyzacja, kultura ludowa Wielkopolski,
języki mniejszościowe i język regionalny, polityka językowa.

Na odzyskanych po II wojnie światowej terenach zachodnich i północnych wykształciła się odmiana
języka, którą nazywamy:
a) dialekty przemieszane
b) nowe dialekty mieszane
c) nowe dialekty polskie
Akt drugi Wesela rozpoczyna się od słów Gospodyni: Trza rozbirać dzieci spać, / już północno godzina.
Do jakiego zwyczaju odnosi się ten fragment:
a) błogosławieństwa rodziców
b) dziadów (wywoływanie duchów przodków)
c) oczepin
Profesjolekt to…
a) język grupy zawodowej, np. prawników, architektów
b) odmiana języka, której używa się w oficjalnych kontaktach, np. w urzędzie
c) język jakiejś grupy społecznej, np. więźniów
Dawnym, ogólnopolskim określeniem piwnicy, które dłużej zachowało się w tym znaczeniu
w Wielkopolsce, jest:
a) magazyn
b) sklep
c) skład
Chłopaki wyjechały na wakacje, to przykład użycia:
a) rodzaju męskoosobowego
b) rodzaju niemęskoosobowego
c) rodzaju nijakiego
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W obrębie tematu Język jako zwierciadło kultury znajdują się m.in.: frazeologizmy, zabytki językowe,
zapożyczenia, życie wyrazów, archaizacja, powstawanie języka polskiego, dawne cechy gramatyczne, polszczyzna
na tle słowiańskiej rodziny językowej.
Najstarsze zdanie zapisane w języku polskim pochodzi z Bogurodzicy.
a) prawda
b) fałsz
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Język staro-cerkiewno-słowiański to najstarszy poświadczony język literacki Słowian.
a) prawda
b) fałsz
Za pierwszą polską książkę drukowaną najczęściej uznaje się:
a) Raj duszny Biernata z Lublina,
b) Biblię w tłumaczeniu Jakuba Wujka,
c) tzw. Biblię królowej Zofii.
Słowo „fraszka” jest zapożyczeniem z języka:
a) niemieckiego
b) czeskiego
c) włoskiego
Przymiotnik „ciekawy” dziś występuje w znaczeniu odmiennym od pierwotnego, dawniej bowiem
znaczył:
a) nieobyczajny
b) ładny, piękny
c) prędki, szybki
Literatura polska w poszczególnych epokach to konglomerat tematów, na którym skupia się największa
uwaga w edukacji szkolnej. Dlatego też w Lidze poświęcimy mu nieco więcej uwagi. Zagadnienia mieszczące
się w rundach tego tematu to m.in.: gatunki literackie, kategorie estetyczne, formacje artystyczne (nurty, style,
prądy, pokolenia, grupy), konteksty z innych dziedzin kultury (malarstwo, film, muzyka itd.), idee filozoficzne
i społeczne, kontekst historyczny, najważniejsze dzieła, motywy, postaci.
W którym wieku żył i tworzył Jan Andrzej Morsztyn?
a) XVI
b) XVII
c) XVIII
Pokój – szczęśliwość, ale ………………………….. / Byt nasz podniebny – właściwe uzupełnienie
cytatu z Sonetu IV Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego to
a) bojowanie
b) wojowanie
c) miłowanie

Błażej Osowski

William Szekspir napisał Hamleta
a) wcześniej, niż Makbeta
b) w tym samym roku, co Makbeta
c) później, niż Makbeta
Zasada wyznaczająca w klasycyzmie teoretyczne normy zharmonizowana poszczególnych elementów
dzieła literackiego to:
a) hamartia
b) decorum
c) mimesis
Mesjanizm narodowy jako koncepcja historiozoficzna ma swoje pierwotne źródła w tradycji:
a) hebrajskiej
b) rzymskiej
c) słowiańskiej
Wskrzesiciel narodu, wyprorokowany w Widzeniu Księdza Piotra, od symboliki liczb nosi imię:
a) „czterdzieści cztery”
b) „czterdzieści i cztery”
c) „czternaście”
W ocenie Raskolnikowa społeczeństwo składa się z bezwartościowych mas ludzkich oraz wyjątkowych
jednostek (nadludzi), które odmieniają losy świata i zwolnione są z odpowiedzialności moralnej za
swoje czyny
a) prawda
b) fałsz
Skamandryci wydawali czasopismo:
a) „Pro Vita”
b) „Pro Arte”
c) „Pro Vita et Studio”
Poemat o czasie zastygłym oraz Trzy zimy to tomy, których autorem jest:
a) Józef Czechowicz
b) Jerzy Zagórski
c) Czesław Miłosz
Skoruń, jedną z najciekawszych powieści o wsi ostatnich lat, napisał:
a) Maciej Płaza
b) Andrzej Muszyński
c) Marian Pilot
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4. SCENARIUSZE LEKC JI
Temat: Nuż w bżuhu – pomysły na polską ortografię
Cel główny: zapoznanie z podstawowymi zasadami pisowni polskiej.
Cele operacyjne – Uczeń:
• wymienia i objaśnia 4 zasady pisowni polskiej,
• wyjaśnia pochodzenie różnic ortograficznych h – ch, rz – ż, u – ó,
• rozumie proces kształtowania się grafii polskiej.
Metody i formy: dyskusja, pogadanka heurystyczna, wykład.
Czas trwania zajęć: 45 min.

Błażej Osowski

Przebieg lekcji:

1. Zagajenie tematu lekcji w postaci krótkiej dyskusji nt. ortografii: Po co komu ortografia? Czy zasady
ortograficzne sprawiają uczniom problem? Z jakich zasad można by zrezygnować? Czy jest potrzeba
rozróżniania h – ch, rz –ż itd.? Skąd wzięły się te różnice?
W dyskusji uczniowie mają okazję zaprezentować swoje zdanie, ponadto powinna pojawić się konkluzja,
że współczesne zasady ortograficzne są wynikiem wielowiekowego procesu kształtowania się grafii, są pewną
konwencją społeczną, ich opanowanie świadczyło (czy nadal tak jest?) o szacunku wobec odbiorcy komunikatu
pisanego i opanowaniu normy poprawnej polszczyzny.
2. Podanie tematu lekcji. (Wyjaśnienie nawiązania do futurystów).
3. Przedstawienie czterech podstawowych zasad pisowni polskiej:
a) fonetyczna – „piszemy jak mówimy”, np. agrafka, alfabet, telefon, rower,
b) morfologiczna – „pochodzenie jest ważne”, np. gwiazdka (bo od gwiazda), prośba (bo od prosić),
c) historyczna – „bo kiedyś było inaczej”, np. historia i chrzest, dużo i róża, może i morze;
omówienie źródła rozróżniania ó – u, rz – ż, ch – h,
d) konwencjonalna – „bo tak i już”, np. Polak, ale poznaniak (wielkie i małe litery), nierobienie,
ale nie robić (pisownia nie z różnymi częściami mowy).
4. Omówienie etapów kształtowania się grafii polskiej. Zapisujemy na tablicy (z podkreślonymi literami):
a) taco [tako], mocy [mocy], uciny [uczyni]
b) czloweka [człowieka], iedzene [jedzenie]
c) żaba, pleśń, giąć
Uczniowie starają się odkryć zasadę zapisu. Po ich propozycjach omawiamy i nazywamy poszczególne
etapy: I – grafia prosta, II – grafia złożona, III – grafia diakrytyczna.
Który typ grafii realizuje współczesna polska pisownia?
Źródła pomocne w przygotowaniu lekcji:
T. Lisowski, Pisownia polska. Główne fazy rozwoju..., „Kwartalnik Językoznawczy” 2010/3-4, s. 117-131
(http://pmichal-kwartjez.home.amu.edu.pl/teksty/teksty2010_3-4_3-4/Lisowski.pdf).
J. Miodek, ABC polszczyzny, Wrocław 2000, s. 10-13.
[Hasło] Ortografia, [w:] Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, t. 2,
Warszawa 2006, s. 1636-1637.
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Temat: Sąd nad Antygoną
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Cel główny: zrozumienie pojęcia konfliktu tragicznego.
Cele operacyjne – Uczeń:
• rozumie pojęcia związane z grecką tragedią,
• porównuje racje bohaterów,
• formułuje ustną i pisemną wypowiedź, używając odpowiednich argumentów.
Metody i formy: wykład, metoda heurystyczna, dyskusja, praca w grupach i indywidualna.
Czas trwania zajęć: 90 min.
Przebieg lekcji:
1. Podanie tematu lekcji.
2. Przedstawienie najważniejszych informacji o Sofoklesie.
3. Przypomnienie razem z uczniami najważniejszych postaci Antygony oraz odtworzenie przebiegu akcji.
4. Co jest głównym tematem dramatu? Na czym polega konflikt między Antygoną a Kreonem?
5. Postaci te reprezentują dwie racje konfliktu tragicznego – wprowadzenie pojęcia. Ponadto nauczyciel
wyjaśnia pojęcia: fatum, tragizm i sacrum.
6. Praca w grupach, np. po dwie grupy broniące stanowiska Antygony i dwie argumentujące postawę
Kreona. Grupy prezentują swoje wyniki. Argumenty zapisujemy na tablicy.
7. Praca na lekcji (jeśli nie starczy czasu, to kontynuowana w domu): napisać mowę końcową obrońcy
lub oskarżyciela Antygony. Można wykorzystać zebrane wcześniej argumenty, dopisać własne. Należy pamiętać o formie mowy, np. zwroty Wysoki Sądzie, postawienie wyrazistej tezy, przywołanie
argumentów, podsumowanie (powrót do tezy i mocny akcent).

Bogdan Araszkiewicz
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JĘZYK ANGIELSKI
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LIGI PRZEDMIOTOWE - JĘZYK ANGIEL SKI
TOMASZ SKIRECKI

WPROWADZENIE
Liga przedmiotowa zwana popularnie Ligą angielską, jest prowadzona w języku angielskim i nawiązuje w swoim
formacie i treści do trzyletniego dorobku konkursu międzyszkolnego Uniwersytet w Twojej Szkole, realizowanego wcześniej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Liga angielska nie jest konkursem jedynie językowym, ale
raczej anglistycznym, odzwierciedlającym rozmaite obszary filologii angielskiej. W założeniu uczestnicy rozgrywek mają
wykazać się znajomością gramatyki, słownictwa języka angielskiego oraz wiedzą o historii, geografii i literaturze krajów
angielskiego obszaru językowego. Każda edycja konkursu (2018-2019, 2020-2021) składa się z 6 etapów: 3 dotyczących
języka angielskiego oraz 3 poświęconych kulturze i literaturze.
Tematyka etapów konkursowych:

EDYC JA 2018-2019
1. kluczowe wydarzenia i postacie w historii Anglii
2. rzeczowniki, czasowniki i czasy w języku angielskim
3. najważniejsi twórcy i utwory literatury brytyjskiej
4. przymiotniki, przysłówki i kolokacje w języku angielskim
5. kluczowe wydarzenia i postacie w historii Stanów Zjednoczonych
6. idiomy i słowotwórstwo w języku angielskim

EDYC JA 2020-2021
1. czasowniki modalne i strona bierna w języku angielskim
2. podstawowe wiadomości o geografii Stanów Zjednoczonych
3. czasowniki frazowe i kolokacje w języku angielskim
4. najważniejsi twórcy i utwory literatury wiktoriańskiej
5. słowotwórstwo i przyimki w języku angielskim
6. najważniejsi twórcy i utwory literatury amerykańskiej
Do każdego etapu konkursu autorzy ułożyli 170 pytań w formacie wielokrotnego wyboru lub prawda-fałsz. Każda
drużyna ma 15 sekund na udzielenie odpowiedzi na skierowane do niej konkretne pytanie. Odpowiedź błędna skutkuje
utratą jednej z 3 szans przysługującej każdej drużynie. W trakcie trwania etapu konkursowego poziom trudności pytań
stopniowo wzrasta.
Poziom pytań z zakresu gramatyki i słownictwa języka angielskiego odpowiada podstawie programowej nauczania języka angielskiego w szkole średniej. Uczestnicy powinni wykazać się znajomością struktur gramatycznych oraz
umiejętnościami prawidłowego użycia słownictwa oraz dostrzegania błędów gramatycznych i ortograficznych. Dobrym
rozwiązaniem w procesie przygotowania uczestników jest symulacja konkursu w oparciu o treści językowe realizowane
w szkole oraz przedstawione poniżej przykłady autentycznych pytań z rund językowych Ligi angielskiej. Nauczyciele języka
angielskiego mogą z powodzeniem wykorzystać takie narzędzia, jak Kahoot! oraz testportal.pl, które doskonale nadają
się do treningu w klasie lub online. Pozwalają one na precyzyjne ustawienia czasu odpowiedzi oraz stwarzają warunki
rywalizacji pod presją.
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Etapy literackie wymagają od uczestników przygotowania się z życiorysów konkretnych autorów, ich najważniejszych
dzieł, charakterystyki epoki literackiej oraz miejsc i postaci literackich. Uczniowie mogą podzielić się na mniejsze grupy
i przygotować wiadomości o poszczególnych autorach. W przypadku dwóch etapów literackich Ligi angielskiej prowadzący
przygotują pytania związane z następującymi autorami:
Literatura wiktoriańska:
1. Charles Dickens
2. William Makepeace Thackeray
3. Siostry Brontë
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4. George Eliot
5. Thomas Hardy
6. Alfred, Lord Tennyson
7. Oscar Wilde
8. Robert Louis Stevenson
9. Lewis Carroll
Literatura amerykańska:
1. Edgar Allan Poe
2. James Fenimore Cooper
3. Walt Whitman
4. Herman Melville
5. Mark Twain
6. Francis Scott Fitzgerald
7. Ernest Hemingway
8. John Steinbeck
9. Kurt Vonnegut
Etap konkursowy o geografii sprawdza wiedzę uczniów o miastach, stanach, regionach geograficznych, głównych
atrakcjach turystycznych, rzekach, jeziorach i łańcuchach górskich USA. Nauczyciele angielskiego przygotowujący uczniów
do tego etapu mogą współpracować z nauczycielami geografii. Dobrą metodą może być sporządzenie list najważniejszych
nazw geograficznych, np.: rzeki, stany, miasta i zaznaczanie ich na mapkach konturowych, które zostaną przesłane prowadzącym odpowiednio wcześniej przed konkursem. Wartością dodaną takich przygotowań mogą być ćwiczenia sprawdzające
poprawne tłumaczenie nazw geograficznych z polskiego na angielski i z angielskiego na polski. W przygotowaniu do etapów
literackich oraz geograficznych mogą również przydać się symulacje z użyciem Kahoot! oraz testportal.pl.
Opiekunowie mogą skorzystać z listy podręczników poniżej, jak również z ogólnodostępnych anglojęzycznych
źródeł encyklopedycznych. Odpowiednio wcześniej opiekunowie otrzymają od prowadzących konkurs bardziej konkretne
wskazania przydatnych materiałów. Wybrane przykłady poniżej pozwolą zorientować się w wymaganiach językowych
i merytorycznych konkursu.
Autorami i pomysłodawcami wszystkich pytań w Lidze angielskiej są pracownicy Wydziału Anglistyki UAM w Poznaniu:
dr Iwona Łęska-Drajerczak – gramatyka i słownictwo języka angielskiego
prof. UAM dr hab. Agnieszka Setecka – literatura brytyjska
dr Tomasz Skirecki – historia i kultura krajów angielskiego obszaru językowego

Tomasz Skirecki

1. PRZ YKŁ ADY PY TAŃ

Gramatyka i słownictwo języka angielskiego
TYP PYTAŃ: wielokrotnego wyboru (a, b), (a, b, c) ORAZ prawda/fałsz (YES/NO)
I’m really sorry. I did not mean ……… (hurt) your feelings, it was meant to be a joke.
a. hurting 		
b. to hurt
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This smooth and soft fabric ……… (feel) like silk.
a. is feeling 		
b. feels
Do you like living in Poznań? ‘Well, I ……… (not be/use) to it yet, but it’s OK.
a. am not used
b. wasn’t used
Will John eat with us? No, by the time he ……… (get) home it’ll be very late.
a. gets 		
b. will get
John has bought ……… of records recently.
a. a large amount
b. a large number 		

c. a good deal

Your dress is really lovely. It’s exactly the same ……… I bought last summer.
a. like		
b. as
Now I think that I was lucky when my friends ……… me out of this silly idea.
a. spoke		
b. talked
The damage caused by the hurricane is being ……… by a team of experts.
a. estimated b. esteemed
Ann promised to ……… when she gets home safely.
a. send me a line
b. drop me a line
Ours was a really dangerous accident. I think we both escaped being hurt………
a. by the skin of our teeth
b. by the skin of our mouths
Ann decided to provoke her schoolmates and played the ……… when they were discussing a very
controversial topic during our biology class yesterday.
a. devil’s advocate
b. devil’s attorney

LIGI PRZEDMIOTOWE / CZĘŚĆ I

Is the following sentence correct? (NO)
She had such a beautiful, long and shining hair that everybody was really impressed when they saw her.
It is important for young people to get a through education.
Playing lawn tennis is not as more tiring as playing table tennis.
I really don’t know what to do now. I think I will search advice from my lawyer.
John was really angry and hit the attic today.
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Literatura brytyjska
TYP PYTAŃ: wielokrotnego wyboru (a, b, c)
Which of the following novels was NOT written by Jane Austen?
a. Pride and Prejudice		
b. Sense and Sensibility
c. A Tale of Two Cities
Who is the protagonist in Charlotte Brontë’s Jane Eyre?
a. a governess who fell in love with her employer
b. a servant girl ill-treated by her employers
c. a rich heiress who married a man of lower social status
What was one of the most traumatic events Charles Dickens experienced as a child?
a. he was bullied at school
b. his mother died when he was about 7
c. his father was imprisoned for debt and young Charles had to work for a living
Oliver Twist in Charles Dickens’ novel was born…
a. in a prison
b. in a hospital for the poor
c. in a workhouse
Which of the following poems was written by Lord Byron?
a. The Giaour
b. Endymion		 c. Tintern Abbey
The Mill on the Floss is mainly concerned with…
a. urban poverty and the conditions of living of the poor
b. Victorian divorce laws
c. inequalities between men and women and strict social conventions
What was the philosophical tradition that influenced Samuel Beckett’s work?
a. existentialism		
b. hedonism			
c. positivism
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Literatura amerykańska
TYP PYTAŃ: wielokrotnego wyboru (a, b, c)
In John Steinbeck’s Grapes of Wrath, the Joad family travels from Oklahoma to what state?
a. California 		
b. New York 		
c. Washington
The Last of the Mohicans (1827) is an adventure romance by…
a. James Fenimore Cooper
b. Mark Twain
c. Ernest Hemingway
The characters in Hemingway’s For Whom the Bell Tolls fight in a civil war. Where was that war fought?
a. Britain 		
b. Spain 			
c. America
Kurt Vonnegut’s Slaughterhouse Five is about an Allied bombing raid that destroys a German city with
a great loss of life. What city was it?
a. Munich 		
b. Berlin 		
c. Dresden
“Call me Ishmael” is the opening line of Herman Melville’s major novel called…
a. A Farewell to Arms b. The Age of Innocence
c. Moby Dick
Mark Twain is a representative of which period in history of American literature?
a. modernism
b. realism
c. Early National
Which American city is praised in Walt Whitman’s Leaves of Grass?
a. Washington
b. Boston 		
c. New York

Geografia USA
TYP PYTAŃ: prawda/fałsz ORAZ wielokrotnego wyboru (a, b, c)
The capital of California is Los Angeles.
TRUE/FALSE
Jacksonville, Tampa and Orlando are three cities in the US state of …
a. New York		
b. Texas 		
c. Florida
Which of the following states is located in the Rocky Mountains region?
a. Colorado		
b. Arkansas
c. Connecticut
What is the largest lake of the United States?
a. Great Salt Lake		
b. Lake Michigan		

c. Lake Superior

What river passes through Washington, D.C.?
a. the Mississippi 		
b. the Potomac

c. the Ohio
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Which US city is known as the Windy City?
a. Chicago		
b. Los Angeles		

c. New York City

The famous NASA Mission Control Center is located in this big Texan city.
a. Dallas		
b. Houston
c. San Antonio
Which big American river connects the Great Lakes with the Atlantic Ocean and forms part of the US-Canadian border?
a. the Missouri		
b. the Saint Lawrence River
c. the Rio Grande
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Which of the following US states does not border the Gulf of Mexico?
a. Oregon		
b. Alabama		
c. Florida
The Capitol Hill in Washington DC is the seat of the US Congress.
TRUE/FALSE

2. PRZ YKŁ ADOWE SCENARIUSZE LEKC JI
Język angielski – trzeci okres warunkowy
Główny cel lekcji: Uczeń poznaje konstrukcję trzeciego trybu warunkowego i potrafi jej używać wyrażając
spekulacje na temat przeszłości.
Cele szczegółowe: Uczeń znajduje w tekście określone informacje oraz struktury gramatyczne, stosuje
strategie komunikacyjne oraz proste strategie kompensacyjne, uczeń poznaje i używa nowej konstrukcji gramatycznej w odniesieniu do materiału prezentowanego na lekcji oraz w odniesieniu do siebie.
Tworzenie wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi:
Uczeń:
• odpowiada na pytania do zwiastuna filmu i tekstu o wyprawie wspinaczkowej i przetrwaniu w ekstremalnych warunkach,
• wyraża opinie na temat podjętych decyzji,
• przekazuje w języku angielskim informacje zawarte w tekstach anglojęzycznych,
• spekuluje na temat tego, co by się wydarzyło, gdyby podjęto inne decyzje, zarówno wobec materiału
z lekcji, jak i na podstawie przykładów z własnego życia.
Metody i formy pracy: burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja, dyskusja, praca indywidualna,
praca w parach.
Pomoce dydaktyczne: film, podręcznik, rzutnik.
Przebieg zajęć:
• nauczyciel prezentuje zwiastun filmu ‘Touching the Void’ o dramatycznej wyprawie wspinaczkowej,
w której w 1985 roku wzięli udział Joe Simpson i Simon Yeates,
• burza mózgów - dyskusja na bazie tylko informacji zawartych w zwiastunie na temat tego, co się
wydarzyło podczas tej wyprawy,
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•

uczniowie zapoznają się z tekstem w podręczniku opisującym przebieg wyprawy i weryfikują
swoje domysły,
• uczniowie odpowiadają na pytania o szczegóły przebiegu wyprawy, a w szczególności poszukują
w tekście informacji o kluczowych momentach, w których zapadły najważniejsze decyzje,
• uczniowie znajdują w tekście zdania wyrażające spekulacje na temat przeszłości,
• nauczyciel omawia ich strukturę i wyjaśnia zasady ich stosowania – przypomnienie konstrukcji czasu
Past Perfect oraz omówienie zastosowanie zasad interpunkcji w przypadku takich zdań,
• uczniowie wykonują ćwiczenie gramatyczne, uzupełniając zdania z użyciem nowej konstrukcji i prezentują wyniki swojej pracy na forum grupy – nauczyciel ocenia ich prace i udziela informacji zwrotnej
uczniom. W razie jakiegokolwiek błędu, nauczyciel prosi ucznia, by spróbował sam go poprawić,
jeśli nie potrafi, nauczyciel prosi o pomoc innego ucznia (self-and peer-correction),
• uczniowie budują zdania w III trybie warunkowym na podstawie opisów trzech innych autentycznych
historii o dramatycznych decyzjach podejmowanych w ekstremalnych warunkach – praca w parach,
• nauczyciel prezentuje krótki filmik gramatyczny na Pearson English Portal wyjaśniający różne warianty
konstruowania zdań w III trybie warunkowym.
Zadanie domowe:
Uczniowie budują zdania w III trybie warunkowym opisujące spekulacje dotyczące wydarzeń z ich
życia prywatnego.
Materiały:
• podręcznik Focus 3 Second Edition, wydawnictwo Pearson z obudową multimedialną,
• zwiastun filmu: Touching the Void Official Trailer #1 - Nicholas Aaron Movie (2003) HD https://www.
youtube.com/watch?v=jtnqVZEktyg

Geografia USA: stany i regiony (do wykorzystania w nauczaniu dwujęzycznym)
Cel główny: zapoznanie się z lokalizacją oraz prawidłowym nazewnictwem w języku angielskim stanów
oraz regionów geograficznych USA.
Cele operacyjne:
• uczniowie potrafią zaznaczyć na mapie wybrane miasta, stany oraz regiony geograficzne USA,
• uczniowie poznają odpowiedniki polskich nazw geograficznych po angielsku,
• uczniowie znają zasady pisowni i gramatyki nazw geograficznych po angielsku.
Metody i formy: wykład, dyskusja, ćwiczenia z mapą konturową, ćwiczenia wymowy, tłumaczenie terminologii.
Przebieg lekcji:
Przed lekcją uczniowie wraz z nauczycielem opracowują listy nazw 50 stanów oraz 20 regionów USA.
Nauczyciel wprowadza temat i wyświetla mapę fizyczną i polityczną USA.
Burza mózgów w języku angielskim na temat stereotypów wybranych stanów i atrakcji turystycznych
w wybranych regionach.
Nauczyciel wyłącza mapę i wyświetla uczniom (losowo, w formacie quizu) nazwy 25 stanów. Uczniowie
tłumaczą je na angielski oraz zaznaczają na mapkach konturowych.
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Następnie nauczyciel wyświetla nazwy 10 regionów, a uczniowie tłumaczą je na angielski i zaznaczają
na mapkach konturowych. Nauczyciel sprawdza razem z uczniami prawidłowość lokalizacji nazw na mapie oraz
ich wymowy po angielsku.
Wprowadzenie, z przykładami, zasad pisowni nazw geograficznych po angielsku, np.: jak piszemy nazwy
jezior, gór, rzek – użycie dużych liter i przedimków w nazwach geograficznych po angielsku.
Opcjonalnie: dyskusja po angielsku o różnicach między physical regions a cultural regions. Trzy grupy
nazw do dyskusji, lokalizacji na mapie i tłumaczenia na polski:
the Great Plains, the Rockies, the Appalachians, the Great Basin, the Great Lakes,
New England, Mid-Atlantic, Midwest, Southwest, Northwest,
Bible Belt, Corn Belt, Frost Belt, Rust Belt, Sun Belt.
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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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LIGA ZADANIOWA. MATEMAT YK A
PAWEŁ MLECZKO

WS TĘP
Natura i istota matematyki od zawsze były przedmiotami sporów i gorących dyskusji. Dla jednych matematyka należy do platońskiego świata idei, pozwalając odkrywać się stopniowo i przez to zajrzeć śmiertelnikom
za kotarę wiecznej tajemnicy. Inni będą głosić za Galileuszem, że matematyka jest językiem, w którym pisana
jest księga natury. Jeszcze inni będą mówić, że pojęcia matematyczne są produktem ludzkiego intelektu i poza
nim nie istnieją. A są też tacy, dla których matematyka to zaledwie zbiór twierdzeń dających się wyprowadzić
z przyjętych aksjomatów. Niezależne jednak od poglądów, wśród myślicieli panuje zgodna opinia, że matematyka
jest wyjątkową sferą ludzkiej aktywności, powszechnie określaną królową nauk.
Matematyka jest obecna prawie w każdym aspekcie naszego życia. Począwszy od badań naukowych,
przez technikę i technologię, aż po kulturę, odciska swoje piętno, stając się inspiracją, czasami wyzwaniem, ale
przede wszystkim dostarcza ilościowych oraz jakościowych narzędzi opisu i zmiany rzeczywistości.
Podobnie jak uczeni, również uczniowie mają zróżnicowane poglądy na matematykę, zapewne wywodzące
się z innej perspektywy. Dla jednych matematyka jest szkolnym koszmarem i przekleństwem edukacji, dla
drugich – wyzwaniem, z którym próbują sobie radzić lepiej lub gorzej. Wreszcie dla jeszcze innych – ulubionym
przedmiotem na szkolnym planie.
Właściwie dlaczego uczymy się matematyki (lub nas jej uczą)? Czy jej ważne zastosowania i kulturowa
obecność w wystarczającym stopniu motywują istnienie w programie nauczania? Niewątpliwie tak. Nie jest to
jednak, jak sądzę, przyczyna decydująca. Istnieje jeszcze jeden powód, dla którego matematyki należy i warto
się uczyć. Studiowanie matematyki stanowi swoisty intelektualny trening logicznego myślenia i argumentacji.
Niniejszy tekst, w zamyśle, ma służyć jako pomoc w przygotowaniu uczniów do konkursu w ramach Ligi
matematycznej. Zakres materiału obowiązującego uczestników konkursu obejmuje w zasadzie całość podstawy
programowej z matematyki na poziomie rozszerzonym, wzbogaconej o nieliczne dodatkowe zagadnienia, które
omawiam osobno w każdym z rozważanych punktów.
Konkurs, poza oczywistym celem rywalizacji i współzawodnictwa, realizuje ważne zadania edukacyjne
szczególne dla nauczania matematyki.
Po pierwsze, umożliwia rozbudowanie mapy matematycznych pojęć i zależności między nimi. To bardzo
ważne! Przygotowanie do konkursu pozwala uczniowi (być może po raz pierwszy w procesie kształcenia) zapoznać
się z całym programem szkolnym dotyczącym danego działu matematyki. Bardzo ważną rolę odgrywa w tym
nauczyciel, który pomaga i kontroluje tworzenie się owej mapy, umiejętnie wskazując przykłady, kontrprzykłady,
szczególne przypadki i możliwe uogólnienia.
Po drugie, pozwala ugruntować (czasami poznać) twierdzenia wskazujące na własności pojęć. W tym
miejscu warto zwrócić uwagę na rolę dowodu w matematyce i edukacji matematyki. Samo poznanie sformułowanego twierdzenia przestaje wystarczać na pewnym etapie rozwoju umiejętności i wiedzy ucznia, rodzą
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się pytania dlaczego dane twierdzenie jest prawdziwe. W tym miejscu po raz drugi pojawia się przestrzeń na
istotną ingerencję nauczyciela–przewodnika.
Po trzecie wreszcie, umożliwia uczniom doskonalenie umiejętności i sprawności rachunkowych. Trzeba
pamiętać, że wiele osób traktuje matematykę jako naukę o liczeniu. Ten oczywisty błąd i nieuprawnione zawężenie kompetencji matematyki, niestety, obecne czasami w procesie edukacji szkolnej, nie powinno jednak
prowadzić do konkluzji, że umiejętności rachunkowe nie są istotne. Wręcz przeciwnie. Zdolność sprawnego,
szybkiego i bezbłędnego liczenia jest podstawą (zwykle niewystarczającą!) odnoszenia sukcesów w konkursach
matematycznych. Warto dodać, że zdolności rachunkowe są najłatwiejsze do wyćwiczenia.
Wymienione trzy elementy stanowią szkielet, na którym można oprzeć przygotowanie do konkursu.
Typy zadań po części również odpowiadają wyróżnionym elementom. Najogólniej zadania można podzielić na
rachunkowe i koncepcyjne, które nie wymagają przeprowadzania obliczeń, ale znajomości definicji i twierdzeń,
zależności między nimi, kontrprzykładów etc.
Szczegółowe omówienie materiału dotyczy następujących zagadnień:
1. Liczby i zbiory.
2. Funkcje.
3. Równania i nierówności.
4. Ciągi liczbowe.
5. Układy równań.
6. Geometria analityczna i rachunek wektorów.
7. Geometria na płaszczyźnie i w przestrzeni.
8. Kombinatoryka.
9. Rachunek prawdopodobieństwa.
10. Statystyka.

1. LICZBY I ZBIORY
Współczesna matematyka uprawiana jest w paradygmacie teoriomnogościowym. Oznacza to, że pojęciami pierwotnymi, z których wywodzą się wszelkie inne są zbiór i relacja inkluzji (czyli zawierania), a sama
teoria mnogości (inaczej teoria zbiorów) jest w tym sensie podstawą całej matematyki. Właśnie dlatego od niej
rozpoczynam szczegółowe omówienie zagadnień.

Paweł Mleczko
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W (x) = (4x – 2)10
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4. CIĄGI LICZBOWE
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6. GEOMETRIA ANALIT YCZNA I R ACHUNEK WEK TORÓW
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Pitagorasa (oraz przystawania trójkątów).
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oraz współautorów. Z tej serii ukazały się w Wydawnictwie Szkolnym Omega: Planimetria,
Kombinatoryka oraz Algebra i teoria liczb.
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3. DYNAMIK A
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4. PRZEMIANY ENERGII
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LIGA GEOGR AFICZNA
ILONA POTOCK A

WPROWADZENIE
Liga geograficzna jest jedną z sześciu lig przedmiotowych w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska, której celem jest aktywizacja uczniów, a także nauczycieli, którzy ich wspierają w procesie rozwijania
kompetencji z zakresu geografii. Podczas rozgrywek na żywo prowadzonych w systemie teletransmisji, uczniowie
odpowiadają na pytania przygotowane przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Dzięki połączeniu elementów nauki, zabawy i rywalizacji uczniowie zdobywają wiedzę, niejako
przy okazji.
Geografia nie jest dyscypliną łatwą ze względu na swój dualizm. Zajmuje się badaniami środowiska
geograficznego, obejmującego przestrzeń przyrodniczą oraz społeczno-ekonomiczną, jak i wzajemne między
nimi relacje, co zresztą znalazło odbicie w tematach rund, o czym za chwilę. W komentarzu do nowej podstawy
programowej dla szkół ponadpodstawowych I. Kryczka pisze, że jej autorzy „zwracają uwagę na to, że należy
wykorzystać potencjał edukacyjny geografii w zakresie walorów poznawczych, kształcących i wychowawczych.
Lekcje geografii powinny sprzyjać poznaniu i zrozumieniu powiązań i zależności w środowisku geograficznym
oraz wzajemnych relacji człowiek – przyroda" (Kryczka I., 2019).
Opracowując zakres tematyczny poszczególnych rund w ramach ligi geograficznej, autorzy odwołują
się do podstawy programowej, uwzględniając niemal wszystkie tematy objęte programem w zakresie rozszerzonym (Dziennik Ustaw z dnia 2 marca 2018, poz. 467). Jedynym „odstępstwem" od podstawy programowej
może być hasło ostatniej rundy - turystyka, lecz jest to ważna i szybko rozwijająca się gałąź gospodarki państw
i regionów, przez co zasługuje również na uwagę.
W nawiązaniu do podstawy programowej wytypować można sześć głównych tematów rund: geografia
fizyczna, środowisko przyrodnicze Polski, geografia społeczno-ekonomiczna, społeczeństwo i gospodarka Polski,
relacja człowiek - środowisko geograficzne oraz wspomniana turystyka. Zauważyć można, że osobno, w dwóch
rundach ujęto Polskę. Ogólny zakres tematyczny każdej rundy przedstawia tabela 1 (Tab.1.).

Temat rundy

Zagadnienia ogólne
Obraz Ziemi
Ziemia we wszechświecie
Dynamika zjawisk atmosferycznych

Geografia fizyczna

Dynamika procesów hydrologicznych
Procesy endogeniczne
Procesy egzogeniczne
Biosfera
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Temat rundy

Zagadnienia ogólne
Położenie i granice Polski
Geologia Polski
Zlodowacenia w Polsce
Rzeźba powierzchni Polski

Środowisko przyrodnicze Polski

Klimat Polski
Bilans wodny
Rzeki i jeziora w Polsce
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Wody podziemne
Morze Bałtyckie
Fauna i flora Polski
Podział polityczny i społeczno-gospodarczy świata
Ludność
Osadnictwo
Rolnictwo
Leśnictwo
Geografia społeczno-ekonomiczna
(Świat)

Rybactwo i rybołówstwo
Przemysł
Energetyka
Usługi
Organizacje międzynarodowe
Współczesne problemy
Podział administracyjny Polski
Ludność
Osadnictwo
Rolnictwo

Społeczeństwo i gospodarka Polski

Leśnictwo
Przemysł
Usługi
Zróżnicowanie regionalne
Organizacje i współpraca międzynarodowa
Człowiek w przestrzeni przyrodniczej
Antropopresja w środowisku

Relacja człowiek - środowisko geograficzne

Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska
Działania na rzecz ochrony środowiska
Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski
Ochrona przyrody w Polsce

Ilona Potocka

Temat rundy

Zagadnienia ogólne
Pojęcie turystyki
Pojęcia podstawowe
Regiony i walory turystyczne świata

Turystyka

Ruch turystyczny na świecie w świetle raportów UNWTO
Turystyka w wybranych typach przestrzeni
Międzynarodowe organizacje turystyczne
Funkcje i dysfunkcje turystyki
Regiony i walory turystyczne Polski

Tab. 1. Tematy rund i zagadnienia ogólne w ramach Ligi geograficznej
Źródło: opracowanie własne
Zagadnienia ogólne do każdej rundy wyczerpują niemalże w całości zakres tematyczny danego bloku i odwołują
się do treści zawartych w podręcznikach do szkół średnich.
Zagadnienia do każdej z rund uczniowie otrzymują z miesięcznym wyprzedzeniem, a do rundy dotyczącej turystyki, która wykracza poza podstawę programową, jeszcze wcześniej. Do listy zagadnień dołączony
jest wykaz literatury, z której uczniowie mogą korzystać podczas przygotowań, ale również będącej podstawą
do układania pytań przez komisję. Rodzi to niejednokrotnie problemy z aktualnością danych, gdyż świat się
nieustannie zmienia i część opisów w podręcznikach się szybko dezaktualizuje, szczególnie dane społeczno-ekonomiczne. Zdecydowano jednak nie odsyłać uczniów do raportów urzędów statystycznych i innych źródeł,
często internetowych, a jedynie zastrzega się, że dane, w oparciu o które układane są pytania, a uczniowie się
przygotowują, mogą być nieaktualne.
Uczniom poleca się przede wszystkim podręczniki szkolne do geografii w zakresie rozszerzonym - jak
najaktualniejsze wydania (w tym roku są to: Malarz R., Więckowski M., 2017; Rachwał T., 2018; Malarz R., Więckowski M., Kroh P., 2019), Vademecum maturzysty (Łękawa A., 2017), Słownik geografii społeczno-ekonomicznej
(Wrona J., 2012) oraz atlasy szkolne. W kilku rundach literatura poszerzona jest również o źródła, dostępne
przez Internet, np. Agendę 2030 dotyczącą celów zrównoważonego rozwoju, ustawę o ochronie przyrody, a w
rundzie poświęconej turystyce podaje się uczniom literaturę, z której korzystają studenci kierunku turystyka
i rekreacja.
Poszczególne rundy rozgrywane są z zachowaniem określonych zasad, a jedną z nich jest czas
odpowiedzi na pytania, limitowany do 15 sekund. Ma to zasadniczy wpływ na charakter pytań. Muszą być
one tak sformułowane aby uczniowie zdążyli udzielić odpowiedzi. Spośród różnorodnych typów pytań, które
można formułować w konkursach (otwarte, z luką, zamknięte i inne) układane są wyłącznie pytania zawierające
kafeterię składającą się z trzech odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna (czasem można zaznaczyć:
„obie odpowiedzi są poprawne”). Część pytań ilustrowana jest rycinami i fotografiami, część wymaga prostych
obliczeń, a do tych, odpowiedzi układane są tak, by po wstępnym oszacowaniu można było odrzucić odpowiedź
ewidentnie nie pasującą. Tak więc pytania mają dwojaki charakter - część sprawdza wiedzę, a część umiejętności (np. obliczenia). Do przykładowych pytań, o których szerzej za chwilę, należą pytania typu: „Rozpoznaj na
fotografii...”, „Rozpoznaj na podstawie opisu .....”, „Na podstawie danych na wykresie, wskaż...”, „Wskaż zdanie
fałszywe/prawdziwe...”, „Z jakich elementów składa się...”, „Czym zajmuje się....”, „Na podstawie danych (...)
oblicz ile wynosi odległość/skala...”, „Jak nazywa się proces...”,i inne.
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Każda drużyna dysponuje trzema szansami (zła odpowiedź oznacza utratę szansy), w związku z tym, na początku
rozgrywek w każdej rundzie zamieszczane są pytania łatwiejsze, należące do tego samego zagadnienia, a dopiero
później pytania są mieszane i ustawione tak, by pojawiały się pytania coraz trudniejsze.
Poniżej podano zakres szczegółowy oraz przykładowe pytania do każdej z rund, a także omówiono wybrane
problemy, które mogą się pojawić podczas przygotowania uczniów do rozgrywek.

1. GEOGR AFIA FIZ YCZNA
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Geografia fizyczna jest podstawowym działem geografii zajmującym się badaniami powłoki ziemskiej,
czyli poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego oraz zależności między nimi. Wzajemnie się
przenikające i zależne od siebie sfery to: litosfera, hydrosfera, atmosfera i biosfera, a badają je odpowiednio
geomorfologia, hydrologia, klimatologia, biogeografia oraz pedologia (geografia gleb). Ponadto badaniami
zewnętrznych sfer Ziemi zajmują się również geologia czy geodezja, stąd zakres tematyczny tej rundy jest bardzo
szeroki. Szczegółowy zakres tematyczny prezentuje tabela 2 (Tab.2.).
Zagadnienia ogólne

Zagadnienia szczegółowe
Źródła informacji geograficznej
Metody badań geograficznych

Obraz Ziemi

Metody prezentacji zjawisk w tabelach i wykresach
Mapa jako obraz Ziemi
Metody prezentowania informacji na mapach
Geograficzne systemy informacyjne – zastosowanie
Budowa Wszechświata
Ziemia w Układzie Słonecznym

Ziemia we wszechświecie

Ruch obiegowy i obrotowy Ziemi
Czas na Ziemi
Wyznaczanie współrzędnych geograficznych
Budowa atmosfery
Cyrkulacja atmosferyczna
Ciśnienie atmosferyczne
Opady i osady atmosferyczne

Dynamika zjawisk atmosferycznych

Fronty atmosferyczne
Ekstremalne zjawiska pogodowe
Mapa pogody
Czynniki klimatotwórcze
Klimaty kuli ziemskiej
Klimatogram
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Zagadnienia ogólne

Zagadnienia szczegółowe
Zasoby wodne na Ziemi
Dynamika oceanów i mórz

Dynamika procesów hydrologicznych

Wody podziemne - rodzaje, geneza i wykorzystanie
Sieć rzeczna
Jeziora - rozmieszczenie oraz typy genetyczne
Lodowce i lądolody
Budowa wnętrza Ziemi
Teoria tektoniki płyt litosfery
Plutonizm

Procesy endogeniczne

Wulkanizm
Ruchy epejrogeniczne i izostatyczne
Trzęsienia ziemi
Wielkie formy ukształtowania lądów i dna oceanów
Dzieje Ziemi - najważniejsze wydarzenia, sposoby datowania i odtwarzania
Wietrzenie i ruchy masowe
Zjawiska krasowe

Procesy egzogeniczne

Rzeźbotwórcza działalność rzek, lodowców górskich i lądolodów
Rzeźbotwórcza działalność morza
Rzeźbotwórcza działalność wiatru

Biosfera

Strefy roślinne

Tab. 2. Zagadnienia ogólne i szczegółowe w ramach rundy „Geografia fizyczna”
Źródło: opracowanie własne
Omawiany temat mieści cały blok pod nazwą „Obraz Ziemi”, w którego skład wchodzą między innymi
źródła informacji geograficznej, metody badań geograficznych oraz zagadnienia dotyczące map. Może ono
sprawiać uczniom trudność, ponieważ pytania z tego zakresu dotyczą nie tylko rodzajów map, siatek kartograficznych i odwzorowań, metod kartograficznego przedstawiania zjawisk, ale również sprawdzają umiejętność
obliczania zadań ze skalą, np.:
Odległość miedzy dwoma miastami na mapie wynosi 3 cm. Ta odległość w terenie to 30 km. Oblicz
ile wynosi odległość w terenie odpowiadająca 1 cm na mapie w tej samej skali.
		
		
		

a) 1 km
b) 10 km
c) 100 km

Tak, jak wspomniano, odpowiedzi sformułowane są tak, by nie wykonując szczegółowych obliczeń
oszacować wynik w 15 sekund i podać odpowiedź najbardziej prawdopodobną, w tym przypadku b) 10 km.
Poniżej przedstawiono kilka innych przykładowych pytań do tego zagadnienia.

169

LIGI PRZEDMIOTOWE / CZĘŚĆ II

Skala mianowana mapy to: 1cm – 50 km. Zamień tę skalę mianowaną na skalę liczbową.
		
		
		

a) 1: 50 000
b) 1: 5 000 000
c) 1: 50 000 000

Metoda hipsometryczna stosowana jest przy prezentacji:
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a) temperatury powietrza
b) wilgotności terenu
c) rzeźby terenu

Oblicz różnicę wysokości (wysokość względna) między najwyższym szczytem Tatr - Rysy (2 499 m
n.p.m.) a najwyższym szczytem Sudetów - Śnieżka (1 602 m n.p.m.).
		
		
		

a) - 897m
b) 4101 m
c) 897 m

W podstawie programowej w ramach geografii fizycznej mieszczą się również astronomiczne podstawy geografii, a więc mogą się pojawiać pytania z zakresu kształtu i rozmiarów Ziemi, budowy wszechświata
i układu słonecznego, ruchów Ziemi - obrotowego i obiegowego oraz wynikających z nich konsekwencji, jak
zmiana czasu, astronomiczne pory roku, czy różnice w oświetleniu Ziemi w ciągu roku. Temat ten również
daje duże możliwości sprawdzenia umiejętności obliczania zadań („Oblicz czas miejscowy...”, „Która godzina
jest w miejscowości x według letniego czasu urzędowego...?”, „Oblicz wysokość górowania Słońca...”, „Oblicz
rozciągłość...”). Oto kilka przykładowych pytań:
Rysunek przedstawia położenie Ziemi względem Słońca w pierwszych dniach pór roku. Na podstawie
jego analizy wybierz i zaznacz poprawne dokończenia zdań.
a) w miejscu litery A powinna być data 22 czerwca. W miejscu litery B należy wpisać jesień
b) w miejscu litery A powinna być data 21 marca. W miejscu litery B należy wpisać jesień
c) w miejscu litery A powinna być data 21 marca. W miejscu litery B należy wpisać lato

Ilona Potocka
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Ryc.1. Położenie Ziemi względem Słońca w pierwszych dniach pór roku
Źródło: www.nowaera.pl
Zaznacz poprawne zdanie opisujące ruch obiegowy Ziemi.
a) ruch obiegowy Ziemi odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
b) pełny obieg Ziemi wokół Słońca trwa 365 godzin i około 6 minut.
c) oś ziemska w czasie ruchu obiegowego jest nachylona do płaszczyzny orbity pod kątem 90°

Szerokość geograficzna Johannesburga wynosi 26ºS. Na podstawie wzoru (h = 90º - φ) na wysokość
górowania Słońca nad horyzontem, oblicz wysokość górowania w dniach 21 marca i 23 września.
a) 46º
b) 64º
c) 116º

Kolejne zagadnienie w tym bloku tematycznym dotyczy dynamiki procesów atmosferycznych. Atmosfera to powłoka gazowa otaczająca Ziemię, mająca budowę warstwową, w której zachodzi szereg procesów,
tak więc pytania z tego zakresu mogą dotyczyć budowy atmosfery, cyrkulacji, ciśnienia i innych elementów
kształtujących pogodę i klimat na Ziemi, w tym również ekstremalnych zjawisk pogodowych. Mogą również
sprawdzać umiejętność czytania map pogodowych oraz klimatogramów, więc podczas przygotowania uczniów
do rozgrywek warto poświęcić czas na analizę map synoptycznych i wykresów pogodowych. Poniżej znajdują
się przykładowe pytania z tego tematu.
Co zaznaczono na mapie synoptycznej fioletową linią?
a) front ciepły
b) front chłodny
c) front zokludowany
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Ryc.2. Mapa synoptyczna
Źródło: www.wetterpate.de
Na klimatogramie przedstawiono rozkład temperatury i opadów charakterystyczny dla:
a) klimatu zwrotnikowego monsunowego
b) klimatu podzwrotnikowego śródziemnomorskiego
c) klimatu umiarkowanego ciepłego przejściowego

Ryc.3. Rozkład temperatury i powietrza dla klimatu podzwrotnikowego śródziemnomorskiego
Źródło: geografia24.eu

Ilona Potocka

Inne pytania z tego działu wymagające szczegółowej wiedzy z klimatologii to:
Do jakiej grupy składników atmosfery zalicza się azot, tlen i argon?
a) składników stałych
b) składników zmiennych
c) aerozoli atmosferycznych
W jakiej sferze temperatura powietrza osiąga wartość – 273°C?
a) mezosferze
b) termosferze
c) egzosferze
Rozpoznaj, której z komórek cyrkulacji powietrza dotyczy poniższy opis: „Tworzy się między 30° a 60°
szerokości geograficznej północnej i południowej. Jest to miejsce styku cieplejszego powietrza,
niesionego przez wiatry zachodnie od zwrotników z powietrzem chłodniejszym, niesionym przez
wiatry wschodnie od biegunów”
a) komórka Hadleya
b) komórka Ferrela
c) komórka okołobiegunowa
Kolejnym działem, z którego uczestnicy mogą spodziewać się pytań jest hydrologia. Pytania z tego tematu
są różnorodne i dotyczą dynamiki wód powierzchniowych - oceanów, mórz, jezior i rzek oraz wód podziemnych.
Sprawdzana jest również wiedza z zakresu zlodowaceń. Problem mogą sprawiać pytania szczegółowe dotyczące
np. poziomu zasolenia mórz i oceanów, nazw prądów morskich i ich rodzajów, nazewnictwa, a także zależności
między poszczególnymi komponentami, np.:
Co powoduje, że woda w przyrodzie znajduje się w ciągłym ruchu?
		
a) występowanie opadów atmosferycznych
		
b) energia słoneczna i siła ciężkości
		
c) ukształtowanie powierzchni
Prąd Zatokowy, Prąd Brazylijski oraz Kuro Siwo to prądy:
		
a) zimne
		
b) ciepłe
		
c) zimne i ciepłe w zależności od pory roku
Obszar odwadniany przez rzekę główną i jej dopływy, to:
		a) zlewnia
		b) zlewisko
		c) dorzecze
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Do form powstałych na skutek akumulacyjnej działalności lądolodów należą:
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a) kemy, ozy, rynny polodowcowe
b) ozy, drumliny, kemy
c) sandry, kemy, pradoliny

Dwa kolejne zagadnienia w tej rundzie dotyczą procesów endogenicznych i egzogenicznych, w tym
budowy wnętrza Ziemi i jej historii, teorii tektoniki płyt litosfery, plutonizmu, wulkanizmu i innych procesów
wewnętrznych, a poza tym rzeźbotwórczej działalności wód, wiatru, zjawisk krasowych i wietrzenia. Jest to dział
bardzo pojemny, a także wymagający od nauczyciela wyjaśnienia wielu zależności i przebiegu różnych procesów.
Przydatna jest tu również umiejętność czytania map prezentujących różne zjawiska, tj.: rozmieszczenie wulkanów, strefy zagrożenia trzęsieniami ziemi na świecie, orogenezy w Europie, czy interpretacji rycin, tj. zależność
wietrzenia od klimatu czy zjawiska krasowe. Współczesne podręczniki oraz repetytoria dla maturzystów są
bogate w materiał ilustracyjny i warto zachęcać uczniów do nauki w oparciu o fotografie, rysunki, wykresy,
tablice, tabele i inne.
Poniżej zamieszczono kilka przykładowych pytań z tego tematu.
Wskaż poprawne zdanie dotyczące budowy wnętrza Ziemi.
		
a) NIFESINA to inaczej płaszcz górny (zewnętrzny)
		
b) NIFESINA to inaczej płaszcz dolny (wewnętrzny)
		
c) NIFESINA to jądro wewnętrzne
Wulkan wyrzucający w czasie erupcji tylko utwory piroklastyczne i gazy to:
		
a) wulkan efuzywny
		
b) wulkan eksplozywny
		
c) stratowulkan
Ponor, wywierzysko, mogot to formy rzeźby:
		
a) polodowcowej
		
b) wulkanicznej
		
c) krasowej
Jak nazywa się proces polerowania i wygładzania podłoża skalnego przez fragmenty skalne
spągu lodowca?
		
a) detersja
		
b) detrakcja
		
c) egzaracja
Do ruchów masowych materiału skalnego należą:
		
a) soliflukcja, cieczenie, osuwanie
		
b) osuwanie, spływanie, abrazja
		
c) spłukiwanie, spełzywanie, sedymentacja

Ilona Potocka

Jakie trzy główne czynniki warunkują powstawanie lodowców?
		
a) wysokie opady śniegu, temperatura poniżej -10ºC oraz ekspozycja północna stoku
		
b) wysokie opady śniegu, niska temperatura powietrza oraz rzeźba terenu sprzyjająca
		
gromadzeniu się śniegu
		
c) wysokie opady śniegu, położenie nad poziomem morza, szerokość geograficzna
Ostatnim tematem z zakresu geografii fizycznej jest biosfera. W ramach rozgrywek poruszane będzie
zagadnienie stref roślinnych w pytaniach typu:
Do głównych stref roślinności na Ziemi należą:
		
a) tajga, tundra, roślinność wodna
		
b) roślinność wydmowa, pustynie i półpustynie, sawanny
		
c) pustynie lodowe, stepy, roślinność typu śródziemnomorskiego
W podręcznikach w tym dziale omawiane są również kwestie antropopresji i racjonalnego gospodarowania zasobami biosfery, lecz zostawiono ten temat na rundę poświęconą relacjom człowiek - środowisko przyrodnicze.

2. ŚRODOWISKO PRZ YRODNICZE POL SKI
Środowisko przyrodnicze obejmuje komponenty przyrody ożywionej i nieożywionej wzajemnie ze
sobą powiązane. W skład tego działu wchodzi budowa geologiczna, ukształtowanie powierzchni, w tym geneza
polodowcowa rzeźby, klimat, wody powierzchniowe i podziemne oraz fauna i flora. Elementem środowiska
przyrodniczego są również gleby, ale nie włączono tego tematu do listy zagadnień. Natomiast elementem, który
został podany w zagadnieniach jest położenie i granice Polski. Szczegółowe zagadnienia zostały przedstawione
w tabeli 3. (Tab.3.)
Zagadnienia ogólne
Położenie i granice Polski

Zagadnienia szczegółowe
Położenie polityczne, matematyczne i przyrodnicze oraz jego konsekwencje
Aktualne granice Polski i jej sąsiedzi
Położenie kraju na pograniczu struktur geologicznych Europy
Jednostki tektoniczne

Geologia Polski

Najważniejsze wydarzenia geologiczne
Tabela stratygraficzna
Surowce mineralne

Zlodowacenia w Polsce

Rzeźba powierzchni Polski

Przebieg i zasięg zlodowaceń i ich wpływ na rzeźbę
Formy polodowcowe
Czynniki kształtujące rzeźbę
Pasy ukształtowania powierzchni i ich cechy
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Zagadnienia ogólne

Zagadnienia szczegółowe
Uwarunkowania klimatu
Pory roku

Klimat Polski

Masy powietrza
Zróżnicowanie klimatyczne
Okres wegetacyjny
Elementy bilansu wodnego

Bilans wodny
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Zasoby wodne
Niedobory wód w wybranych regionach
Sieć rzeczna
Powodzie
Reżim rzeczny

Rzeki i jeziora w Polsce

Największe rzeki
Rozmieszczenie i typy genetyczne jezior
Znaczenie jezior
Sztuczne zbiorniki wodne

Wody podziemne

Rodzaje i rozmieszczenie wód podziemnych
Geneza i cechy fizycznogeograficzne

Morze Bałtyckie

Bilans wodny
Linia brzegowa i typy wybrzeży
Zbiorowiska roślinne i zasięgi ich występowania

Fauna i flora Polski

Rola lasów
Świat zwierzęcy

Tab. 3. Zagadnienia ogólne i szczegółowe w ramach rundy „Środowisko przyrodnicze Polski”
Źródło: opracowanie własne
Przygotowanie do udzielania odpowiedzi na pytania z zakresu położenia przyrodniczego, matematycznego
i politycznego nie należy do najłatwiejszych ze względu na dużą szczegółowość tego zagadnienia. Tematyka
ta obfituje w nazwy oraz dane liczbowe, a naukę ułatwić mogą infografiki, które uczniowie mają do dyspozycji
w podręcznikach. Informacje o położeniu matematycznym (współrzędne najdalej wysuniętych punktów) oraz
sąsiadach Polski i długości granic pokazane są na mapach oraz w tabeli. Poniżej zamieszczono przykładowe
pytania z tego zakresu.
Ile wynosi całkowita powierzchnia terytorium Polski?
		
a) 302 312 km kwadratowych
		
b) 322 575 km kwadratowych
		
c) 357 522 km kwadratowych
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W tym pytaniu należy zwrócić uwagę uczniów na rozróżnienie pojęcia powierzchni całkowitej, obejmującej również morze terytorialne od powierzchni administracyjnej Polski, która obejmuje obszar lądowy oraz
fragment morskich wód wewnętrznych, lecz bez morza terytorialnego.
Na terenie jakiej jednostki fizycznogeograficznej położona jest w większości Polska w Europie?
		
a) Równina Wschodnioeuropejska
		
b) Region Karpacki
		
c) Niż Środkowoeuropejski
Jak nazywają się najdalej na zachód i wschód wysunięte punkty terytorium Polski?
		
a) Zakole Odry w Kostrzynie i zakole Bugu w Zosinie
		
b) Szczyt Opołonek i Zakole Odry w Osinowie Dolnym
		
c) Zakole Odry w Osinowie Dolnym i zakole Bugu w Zosinie
Z którym krajem Polska ma najdłuższą granicę?
		
a) Ukrainą
		
b) Słowacją
		
c) Czechami
Pojawić się mogą również pytania o zależności oraz konsekwencje położenia Polski, na przykład:
Jakie są konsekwencje rozciągłości południkowej Polski wynoszącej około 6 stopni?
		
a) słońce góruje w ciągu roku na tej samej wysokości
		
b) na południu latem dzień jest dłuższy niż na północy kraju
		
c) na południu zimą dzień jest dłuższy niż na północy kraju
		
Powyższe pytanie jest również dobrym przykładem pytań, w których zawarta jest dawka
wiedzy, czyli poza prośbą o udzielenie konkretnej odpowiedzi, uczeń również utrwala swoją wiedzę - w tym
przypadku, że rozciągłość południkowa Polski wynosi około 6 stopni. Tego typu pytań jest więcej, choć ich
przeczytanie podczas rozgrywek może zająć nieco więcej czasu.
W ramach tematu geologia Polski również porusza się zagadnienie położenia, ale stricte związanego
z geologią, a więc położenie na pograniczu struktur geologicznych Europy. W pytaniu może pojawić się na przykład schematyczna mapka i należy rozpoznać podaną jednostkę strukturalną. Podobnie w pytaniu o jednostki
tektoniczne Polski uczniowie mogą spodziewać się map i polecenia rozpoznania wskazanych jednostek. Jest
to istotny dział, gdyż budowa geologiczna warunkuje rzeźbę, czy układ sieci rzecznej oraz wpływa na rodzaj
i rozmieszczenie surowców mineralnych, o co także uczniowie są pytani, np.:
Jakie surowce mineralne występują w okolicach Olkusza i Tarnowskich Gór?
		
		
		

a) rudy cynku i ołowiu
b) węgiel brunatny
c) gips
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Mioceńska sól kamienna występuje w Polsce w okolicach
		
a) Krakowa
		
b) Inowrocławia
		
c) Lubina
Dział ten obejmuje również dzieje geologiczne naszego kraju. Podczas nauki najważniejszych wydarzeń
geologicznych pomocna może być tabela stratygraficzna. Poniżej zamieszczono przykładowe pytania z tego zakresu.
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Prekambryjskie skały metamorficzne, np. gnejsy i łupki można spotkać na powierzchni w:
		
a) okolicach Suwałk
		
b) Górach Sowich
		
c) Górach Świętokrzyskich
Zjawiska wulkaniczne w Polsce:
		
a) związane są z jednym okresem geologicznym
		
b) trwały w obecnej erze
		
c) nie miały miejsca w prekambrze
Rozpoznaj po opisie pas rzeźby terenu w Polsce: większość skał znajdujących się w tym pasie
pochodzi z ery mezozoicznej. Wówczas, obszar ten oblany był wodami morskimi, na którego dnie
gromadziły się osady. Na początku ery kenozoicznej alpejskie ruchy górotwórcze przyczyniły się do
podniesienia terenu.
		
		
		

a) wyżyny
b) kotliny przedkarpackie
c) Sudety

Wspomniano już, że budowa geologiczna wpływa na rzeźbę terenu. Czynnikiem rzeźbotwórczym są
również zlodowacenia. Uczniowie biorący udział w Lidze Geograficznej proszeni są o znajomość form polodowcowych, przebiegu i zasięgu zlodowaceń oraz ich wpływu na rzeźbę. Pomocna podczas nauki może być mapa
prezentująca formy rzeźby polodowcowej oraz zasięgi zlodowaceń, a z drugiej strony, może ona ilustrować
pytanie konkursowe:
Podaj nazwę zaznaczonych na mapie na pomarańczowo charakterystycznych elementów polodowcowej rzeźby terenu
		
		
		

a) pokrywy lessowe
b) sandry
c) ozy

Ilona Potocka
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Ryc. 4. Formy rzeźby polodowcowej na obszarze Polski
Źródło: www.wiking.edu.pl
Pytania w rozgrywkach dotyczą różnych aspektów zagadnienia zlodowaceń, tj.: zlodowacenia górskie
i lądolody, formy rzeźby młodoglacjalnej i rzeźba staroglacjalna, czy w końcu formy erozyjnej i akumulacyjnej
działalności lądolodów i lodowców. Poniżej kilka przykładów pytań z tego zakresu.
Podaj nazwę formy polodowcowej terenu oznaczonej na rysunku numerem 3.
		
a) pradolina
		
b) eratyk
		
c) sandr

Ryc. 5. Formy polodowcowe
Źródło: epodreczniki.pl
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Największe pod względem zasięgu zlodowacenie obszaru Polski to:
		
a) zlodowacenie południowopolskie (krakowskie)
		
b) zlodowacenie środkowopolskie
		
c) zlodowacenie północnopolskie (bałtyckie)
Proces niszczenia podłoża przez lądolód oraz lodowce górskie nazywa się:
		
a) egzaracją
		
b) cieleniem
		
c) recesją
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Rzeźba powierzchni Polski charakteryzuje się pasowością, a także nachyleniem w kierunku północno-zachodnim. Uczniowie powinni podczas przygotowań zwrócić uwagę na czynniki, które wpłynęły na ukształtowanie powierzchni kraju. Poza wspomnianymi już budową geologiczną i zlodowaceniami, są to również ruchy
górotwórcze z przyrodniczych, a z pozaprzyrodniczych - działalność człowieka. Wśród pytań pojawiają się tutaj
te z kategorii „Rozpoznaj na podstawie fotografii/ opisu prezentowany region Polski...” bądź to z pasa pobrzeży,
pojezierzy, nizin, wyżyn, kotlin podgórskich, czy w końcu gór.
Kolejnym elementem środowiska przyrodniczego jest klimat. Pytania dotyczące klimatu Polski obejmują
takie zagadnienia jak jego uwarunkowania, pory roku, masy powietrza, zróżnicowanie klimatyczne czy okres
wegetacyjny. Nauczyciele przygotowujący uczniów powinni zwrócić uwagę, podobnie jak wcześniej, na umiejętność czytania klimatogramów oraz map synoptycznych, ale także wyjaśnić jakie czynniki warunkują klimat
(jakie masy powietrza kształtują pogodę) w naszym kraju oraz jaki jest rozkład przestrzenny poszczególnych
składników klimatu, tj.: średnich temperatur, opadów, czy wiatrów. Przy okazji omawiania wiatrów warto zwrócić
uwagę na wiatry lokalne, jak bryza czy fen, a także występowanie trąb powietrznych w Polsce. Pytania z tego
tematu na początku rundy są bardzo ogólne i proste, np.
Klimat Polski określany jest jako:
		
a) umiarkowany morski
		
b) umiarkowany kontynentalny
		
c) umiarkowany ciepły przejściowy
Najdłuższy okres wegetacji w Polsce występuje:
		
a) na północy kraju
		
b) na wschodzie kraju
		
c) na zachodzie kraju
by dalej przechodzić do bardziej szczegółowych:
Wskaż zdanie fałszywe:
		
a) największe zachmurzenie w Polsce obserwuje się późną jesienią i zimą
		
b) w górach i na wybrzeżu przeważają wiatry silne (powyżej 10 m/s)
		
c) liczba dni z pokrywą śnieżną w Polsce waha się od 40 dni w Polsce wschodniej do 100
		
dni w części południowo-zachodniej

Ilona Potocka

Rozpoznaj opisaną masę powtarza kształtującą klimat Polski: powoduje zachmurzenie i deszcz,
zimą odwilż, latem ochłodzenie:
		
a) powietrze polarne morskie
		
b) powietrze arktyczne
		
c) powietrze zwrotnikowo - kontynentalne
Kolejnym rozbudowanym działem jest hydrologia Polski. Zagadnienia, do których należy przygotować uczniów
dotyczą elementów bilansu wodnego, zasobów wodnych Polski, wraz z wyjaśnieniem dlaczego są one ubogie i w
jakich regionach notuje się największe niedobory wód, a gdzie występować mogą powodzie. Ponadto uczniowie
powinni opanować wiedzę o poszczególnych typach wód powierzchniowych, tj.: jeziora - naturalne i sztuczne
(czyli typy genetyczne jezior) oraz rzeki - w tym cechy sieci rzecznej, jak asymetyczność dorzeczy, wynikająca
z nachylenia powierzchni Polski, a także główne zlewiska i ustroje rzek. Powinni również zapoznać się z typami
wód podziemnych, ich występowaniem i właściwościami leczniczymi, które decydują o rozmieszczeniu uzdrowisk w Polsce. Ostatnim zagadnieniem z hydrologii Polski ujętym w tematach ligowych jest Morze Bałtyckie.
Tu uczniowie powinni być przygotowani do pytań z zakresu genezy i cech fizycznogeograficznych, bilansu
wodnego, linii brzegowej oraz typów wybrzeży. Dla zobrazowania tego zagadnienia zamieszczono poniżej kilka
przykładowych pytań konkursowych.
W których miesiącach najczęściej występują w Polsce powodzie opadowo-nawalne?
		
a) luty i marzec
		
b) lipiec i sierpień
		
c) styczeń i luty
Do jakiego typu jezior należy Jezioro Dąbie?
		
a) deltowe
		
b) przybrzeżne
		
c) wydmowe
Największym sztucznym zbiornikiem zaporowym pod względem powierzchni jest
zbiornik:
		
a) Soliński
		
b) Włocławski
		
c) Zegrzyński
Najczęstszymi typami wód mineralnych w Polsce są:
		
a) solanki, szczawy, wody radoczynne
		
b) wody radoczynne, wody siarczanowe, szczawy
		
c) solanki, szczawy, wody siarczanowe
Zaznacz uzdrowiska karpackie:
		
a) Polanica Zdrój, Szczawnica, Połczyn Zdrój
		
b) Krynica- Zdrój, Muszyna Zdrój, Wysowa
		
c) Połczyn Zdrój, Polańczyk, Krynica- Zdrój
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Wskaż nazwę typu ujścia, którym Nogat uchodzi do Zalewu Wiślanego.
		
a) delta
		
b) estuarium
		
c) dorzecze
Przylądek Rozewie, Gdynia Orłowo oraz fragmenty wybrzeża wyspy Wolin stanowią przykład:
		
a) mierzei
		
b) klifów
		
c) stożków sandrowych
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Ostatnim elementem środowiska przyrodniczego ujętym w zagadnieniach do Ligii Geograficznej jest
świat roślin i zwierząt w Polsce. Uczniowie powinni znać zbiorowiska roślinne i zasięgi ich występowania
oraz znaczenie lasów.
Województwem o największej lesistości w Polsce jest?
		
a) małopolskie
		
b) lubuskie
		
c) pomorskie
Jaki gatunek drzew dominuje w strukturze lasów Polski?
		
a) sosna zwyczajna
		
b) dąb szypułkowy
		
c) świerk
Podsumowując, w procesie przygotowania uczniów do zagadnienia środowiska przyrodniczego, warto
zwrócić uwagę na interakcje między wybranymi komponentami środowiska, a także kształcenie umiejętności
wyszukiwania informacji kluczowych z natłoku wiedzy. Pomocne mogą być informacje podane w formie syntetycznego repetytorium na końcu każdego rozdziału w podręczniku, a także repetytoria maturalne.

3. GEOGR AFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POL SKI I ŚWIATA
Zagadnienie to, ze względu na swój zakres, stanowi materiał na dwie kolejne rundy Ligi Geograficznej.
W tabeli nr 4 zestawiono problematykę geografii społeczno-ekonomicznej w skali świata oraz zagadnienia
dotyczące społeczeństwa i gospodarki Polski.
Zagadnienia ogólne

Zagadnienia szczegółowe

Podział polityczny i społeczno-gospodarczy świata

Podział polityczny świata i jego przemiany

Podział administracyjny Polski

Zmiany podziału administracyjnego Polski

Mierniki poziomu rozwoju państw świata

Ilona Potocka

Zagadnienia ogólne

Zagadnienia szczegółowe
Rozmieszczenie i zmiany liczby ludności w Polsce i na świecie
Struktura demograficzna ludności Polski i świata

Ludność świata

Migracje
Struktura rasowa, narodowościowa, kulturowa i religijna
Grupy etniczne
Zatrudnienie i bezrobocie
Typy osadnictwa miejskiego i wiejskiego
Największe miasta świata

Osadnictwo

Procesy urbanizacyjne
Największe miasta Polski
Typy wsi w Polsce
Uwarunkowania rozwoju rolnictwa
Struktura użytków rolnych i systemy uprawy roli

Rolnictwo

Typy rolnictwa i główne regiony rolnicze
Produkcja roślinna i zwierzęca
Wyżywienie ludności i problem głodu

Leśnictwo
Rybactwo i rybołówstwo

Gospodarka leśna
Rybactwo morskie i śródlądowe
Akwakultura
Przemiany roli przemysłu i restrukturyzacja
Uwarunkowania lokalizacji i rozwoju przemysłu
Regiony przemysłowe świata

Przemysł

Okręgi przemysłowe i największe obiekty przemysłowe w Polsce
Energetyka i przemysł przetwórczy
Nowoczesne technologie
Deindustrializacja
Podział i znaczenie usług
Komunikacja - transport i łączność

Usługi

Nauka i edukacja
Usługi finansowe
Handel międzynarodowy
Transport, łączność i handel w Polsce

Zróżnicowanie regionalne Polski

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski
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Zagadnienia ogólne

Zagadnienia szczegółowe
Organizacje o charakterze gospodarczym
Organizacje o charakterze politycznym
Członkostwo Polski w organizacjach rządowych

Organizacje i współpraca międzynarodowa

Członkostwo Polski w organizacjach pozarządowych
Organizacje pożytku publicznego w Polsce
Handel zagraniczny w Polsce
Inwestycje zagraniczne w Polsce
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Euroregiony i miasta bliźniacze
Konflikty zbrojne i terroryzm
Współczesne problemy

Globalizacja
Choroby na świecie

Tab. 4. Zagadnienia ogólne i szczegółowe w ramach rund „Geografia społeczno-ekonomiczna” oraz „Społeczeństwo i gospodarka Polski”
Źródło: opracowanie własne

Zagadnienie podziału politycznego i społeczno-gospodarczego świata jest bardzo złożone. Podczas
nauki uczniowie dowiadują się, że proces ten dokonywał się wraz z rozwojem cywilizacyjnym i wpływ na niego
miało wiele czynników, począwszy od tworzenia się zrębów państwowości w okresie starożytności, przez wielkie
odkrycia geograficzne, kolonializm i dekolonizację, konflikty zbrojne, demokratyczne przemiany społeczno-ustrojowe w Europie pod koniec XX wieku i wiele innych.
W ramach tego zagadnienia uczniowie proszeni są również o znajomość mierników rozwoju społeczno-gospodarczego. Wśród przykładowych pytań wskazać można poniższe:
Co to jest „czwarty świat”?
		
a) to grupa krajów najlepiej rozwiniętych
		
b) to kraje najuboższe, o najniższym wskaźniku rozwoju społecznego
		
c) to grupa krajów rozwijających się, która ma duże tempo rozwoju społecznego
W Polsce obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny. Uczniowie powinni znać nazwy wszystkich
województw, liczbę i rodzaj powiatów (ziemskie i grodzkie) oraz gmin (miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie),
a także zmiany tego podziału na przestrzeni lat. Pamiętać należy, że tutaj również następują zmiany i dane
w literaturze się dezaktualizują (szczególnie jeśli mówimy o liczbie, czy rodzaju gmin). Do pytań łatwiejszych
z tego tematu należy:
W obecnym podziale administracyjnym Polski, jednostką II stopnia są:
		
a) miasta
		
b) powiaty
		
c) gminy

Ilona Potocka

a do trudniejszych, wymagających szybkiego przeanalizowania sporej ilości informacji, poniższe pytanie:
Wskaż nazwy województw, które powstały w wyniku reformy administracyjnej w 1950 roku:
		
a) poznańskie, wrocławskie, krakowskie
		
b) koszalińskie, opolskie, zielonogórskie
		
c) pilskie, leszczyńskie, konińskie
Obszernym tematem obowiązującym uczniów podczas rozgrywek jest ludność. Dynamika i rozmieszczenie
ludności na świecie i w Polsce są zróżnicowane. Generalna tendencja światowa to wzrost liczby ludności, lecz
są państwa, jak Polska, gdzie liczba ludności maleje. Przygotowując uczniów do Ligi należy zwrócić uwagę na
wyjaśnienie powodów takiego stanu i wskazanie czynników, które to warunkują, tj.: przyrost naturalny, struktura
demograficzna czy migracje. Wśród przykładowych pytań z tego tematu wymienić można:
Najbardziej zaludnionym kontynentem świata, na którym żyje ponad 60% ludności świata jest:
		
a) Afryka
		
b) Azja
		
c) Ameryka Południowa
Na podstawie piramidy płci i wieku wskaż zdanie prawdziwe.
		
a) w Polsce żyje więcej mężczyzn niż kobiet
		
b) społeczeństwo Polski starzeje się
		
c) zauważalna jest tendencja wzrostowa liczby urodzeń

Ryc. 6. Piramida płci i wieku dla Polski w 2019 r.
Źródło: PopulationPyramid.net
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Kolejnym zagadnieniem jest struktura rasowa, narodowościowa, kulturowa i religijna oraz grupy
etniczne. Mimo, że człowiek należy do jednego gatunku, Homo sapiens, wyodrębnia się trzy główne rasy (białą,
żółtą i czarną) oraz tak zwane odmiany mieszane, np. metysi, czy mulaci. Ludność świata posługuje się kilkoma
tysiącami języków i dialektów, przynależy do różnych kręgów kulturowych i religijnych. Polska uznawana za
kraj jednolity narodowościowo, etnicznie i religijnie, otwiera się na świat i zróżnicowanie pod tym względem
w naszym kraju wzrasta. Warto uświadomić uczniom, że Polska nie zawsze była jednolita społecznie, jako kraj
tolerancyjny przyciągała uchodźców religijnych z innych części Europy, a sytuacja zmieniła się diametralnie
podczas II wojny światowej oraz w wyniku powojennych zmian granic i przesiedleń. Zrozumienie genezy
społecznego zróżnicowania ułatwi uczniom przyswojenie wiedzy z tego zakresu. Poniżej przedstawiono kilka
przykładowych pytań:
Metysi to:
		
a) potomkowie przedstawicieli rasy białej i czarnej
		
b) potomkowie przedstawicieli rasy białej i żółtej
		
c) potomkowie przedstawicieli rasy żółtej i czarnej

Jak nazywa się mniejszość etniczna zamieszkująca Pomorze Gdańskie (okolice Kartuz, Wdzydz
Kiszewskich)?
		
a) Kurpie
		
b) Kaszubi
		
c) Księżacy Łowiccy
Wskaż zdanie prawdziwe:
		
a) Polskę zamieszkują przedstawiciele kilkunastu mniejszości narodowych
		
b) najbardziej liczną mniejszością narodową są Niemcy
		
c) najmniej liczną mniejszością narodową są Rosjanie
Bezpośrednio z tematem ludności związane jest osadnictwo. Proces osiedlania się na dłuższy czas (bądź
na stałe) na danym terenie wiązał się z rozwojem umiejętności uprawy roli i zależał (obecnie również) od wielu
czynników. W ramach tego zagadnienia uczniowie powinni opanować wiedzę na temat osadnictwa miejskiego
i wiejskiego (np. układów ruralistycznych - patrz pytanie poniżej) oraz procesów urbanizacyjnych, a także znać
największe miasta świata i Polski, również w zakresie rozpoznawania na fotografii na podstawie cech szczególnych.
Zwrócić należy również uwagę młodzieży na poprawne posługiwanie się pojęciami, np. urbanizacja, suburbanizacja, dezurbanizacja czy reurbanizacja. Wyrażenia potoczne nie mogą zastąpić w tym przypadku terminów
naukowych charakteryzujących dane zjawisko. Dotyczy to również innych zagadnień w Lidze Geograficznej.
Poniżej podano kilka przykładowych pytań z zakresu osadnictwa i procesów urbanizacyjnych.
Rozpoznaj typ osadnictwa wiejskiego przedstawiony na rysunku.
		
a) łańcuchówka
		
b) widlica
		
c) wielodrożnica
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Ryc. 7. Układ przestrzenny wsi w typie wielodrożnicy
Źródło: www.nowaera.pl

Zjawisko upodobniania się wsi do miast pod względem wyglądu i warunków bytowych ludności
nosi nazwę:
		
a) urbanizacji
		
b) semiurbanizacji
		
c) dezurbanizacji

Największy wskaźnik urbanizacji notuje się dla:
		
a) Europy
		
b) Ameryki Południowej
		
c) Ameryki Północnej

Proces urbanizacji prowadzi do powstawania aglomeracji. Wskaż poprawne zestawienie miast
i ich opisu.
		
a) Warszawa - aglomeracja monocentryczna oraz Tychy i Gliwice – aglomeracja policentryczna
		
b) Warszawa - aglomeracja monocentryczna oraz Łódź – aglomeracja policentryczna
		
c) Tychy i Gliwice - aglomeracja monocentryczna oraz Warszawa – aglomeracja policentryczna

Istotnym tematem, uwzględnionym również w rozgrywkach geograficznych jest rolnictwo, obejmujące
uprawę roślin oraz hodowlę zwierząt. Jak przy większości zagadnień, uczniowie powinni znać uwarunkowania
rozwoju tej gałęzi gospodarki, nie tylko przyrodnicze (m.in. warunki klimatyczne, stosunki wodne, rzeźba czy
żyzność gleb), ale również antropogeniczne (poziom rozwoju kultury rolnej, zasoby siły roboczej, polityka
rolna i wiele innych). Poza opanowaniem pamięciowym wielu danych, uczniowie powinni otrzymać wsparcie
nauczycieli w zakresie zrozumienia szeregu zależności między poszczególnymi elementami systemu. Omawiany
temat obejmuje również użytkowanie ziemi, typy rolnictwa i regiony rolnicze, a także zagadnienie stanowiące
istotny problem, czyli zjawisko głodu i niedożywienia na świecie.
Pytania, które pojawić się mogą podczas rundy w tym zakresie są bardzo różne. Dotyczą zagadnień teoretycznych, zróżnicowania przestrzennego, danych liczbowych i podobnie jak przy innych tematach, im dłużej
uczniowie grają, tym pytania są trudniejsze.
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Czynniki wpływające na rozwój rolnictwa dzielą się na przyrodnicze i pozaprzyrodnicze. Do czynników przyrodniczych zaliczamy:
		
a) poziom kultury rolnej i zasoby pracy
		
b) żyzność gleb i warunki wodne
		
c) poziom rozwoju społeczno-gospodarczego państwa
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Na jakie podgrupy dzieli się rośliny ze względu na cechy produkcyjne?
		
a) używki, rośliny przemysłowe, rośliny pastewne, rośliny strączkowe
		
b) używki, rośliny przemysłowe, rośliny pastewne, rośliny alimentacyjne
		
c) używki, rośliny przemysłowe, przyprawy, rośliny pastewne
Polska zajmuje znaczące miejsce na świecie w uprawach:
		
a) ziemniaków i pomidorów
		
b) żyta, ziemniaków i buraków cukrowych
		
c) jabłek, malin i marchwi
Człowiek może pozyskiwać żywność nie tylko w efekcie działalności rolniczej, ale również w wyniku rybactwa
- rybołówstwa i akwakultury. W tym temacie uczniowie powinni przygotować się do odpowiedzi na pytania
między innymi o główne łowiska i wielkość połowów - w skali Polski i świata oraz problem przełowienia.
Głównymi akwenami morskimi wykorzystywanymi w rybołówstwie są regiony:
		
a) mieszania się wód o różnej temperaturze i zasoleniu
		
b) ciepłych wód o stałej temperaturze
		
c) chłodnych wód gdzie jest niskie zasolenia sprzyjające rozwojowi fitoplanktonu
Do ilu mil morskich od linii brzegowej Polski sięga strefa wyłącznego rybołówstwa?
		
a) do 50 mil
		
b) do 100 mil
		
c) do 200 mil

Do szeroko rozumianego rolnictwa zalicza się, podobnie jak rybactwo, również leśnictwo, wykorzystywane
między innymi do zaspokojenia zapotrzebowania na produkty leśne i drewno. Ważnym aspektem jest ochrona
lasów, a więc racjonalna gospodarka leśna, która obejmuje poza pozyskiwaniem dóbr z lasów, również ich
utrzymanie, odnowę, czy gospodarowanie zwierzyną. Nie tylko zasoby leśne świata są zróżnicowane, ale również
poziom rozwoju gospodarki leśnej różni się znacząco i wciąż są obszary ulegające intensywnej deforestacji,
charakterystyczne dla krajów o niskim poziomie rozwoju gospodarczego.
Uczniowie powinni zapoznać się z tą problematyką, a także znać przyczyny i skutki wylesiania oraz
wpływ szeroko pojętej działalności rolniczej na inne elementy przestrzeni geograficznej.
Kolejnym działem gospodarki ujętym w Lidze Geograficznej jest przemysł. Obejmuje on szereg zagadnień
w skali Polski i świata, począwszy od przemian roli przemysłu i restrukturyzacji (też zjawisko deindustrializacji)
oraz uwarunkowań jego lokalizacji i rozwoju. Uczniowie powinni znać główne regiony przemysłowe świata oraz
okręgi i największe obiekty przemysłowe w Polsce. Przygotowując uczniów do rozgrywek z tego tematu warto
położyć nacisk na przemysł energetyczny, który jest istotny dla sprawnego funkcjonowania każdego państwa,
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a także przemysł zaawansowanych technologii. Poniżej zamieszczono kilka pytań, których mogą się spodziewać
uczniowie w ramach tego zagadnienia.
Które z państw przodowało w produkcji włókienniczej przed pierwszą rewolucją przemysłową?
		
a) Chiny
		
b) Japonia
		
c) Wielka Brytania
Które z elementów lokalizacji ośrodków przemysłowych stanowią czynniki pozaprzyrodnicze?
		
a) zasoby energetyczne i wodne
		
b) infrastruktura techniczna
		
c) baza surowców
Który spośród wymienionych krajów ma największy % udział energetyki jądrowej w wytwarzanej energii?
		
a) Francja
		
b) USA
		
c) Japonia
Gdzie znajdują się największe okręgi przemysłowe?
		
a) w zachodniej Azji
		
b) w północnej Azji
		
c) w Europie
Polska należy do światowej czołówki producentów i eksporterów
		
a) mebli
		
b) energii elektrycznej
		
c) ropy naftowej
We współczesnym świecie istotną rolę odgrywają usługi, czyli sektor gospodarki mający charakter
nieprodukcyjny, polegający na działaniach podejmowanych w celu dostarczenia świadczeń na rzecz innych
osób. Różnorodne podejścia badawcze i mnogość definicji sprawiają, że istnieje wiele klasyfikacji usług.
Podczas przygotowania uczniów do rozgrywek można polecić im przygotowanie w oparciu o podręczniki do
szkoły średniej w zakresie rozszerzonym. Nie obejmują one co prawda całego spektrum wiedzy o tym sektorze
gospodarki, ale w zupełności wystarczą by wprowadzić uczniów w to zagadnienie, nie zniechęcając natłokiem
informacji. Dodać należy, że z sektora usług na potrzeby urozmaicenia Ligi Geograficznej wyłączono turystykę,
by stać się mogła tematem osobnej rundy.
Do pytań, które mogą się pojawić z tematu usług należą między innymi:
Czym są tzw. suche porty?
		
a) niewykorzystywane gospodarczo porty rzeczne dla żeglugi śródlądowej
		
b) wielkie kolejowe stacje przeładunkowe na wschodniej granicy Polski
		
c) porty morskie o niewielkiej głębokości, nieprzystosowane do obsługi dużych
		
kontenerowców
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W którym kraju transport kolejowy rozwinął się najszybciej?
		
a) Wielkiej Brytanii
		
b) USA
		
c) Japonii
Wzrost zatrudnienia w sektorze usług jest naturalnym zjawiskiem występującym w krajach:
		
a) przechodzących od gospodarki industrialnej do postindustrialnej
		
b) słabo rozwiniętych
		
c) wysoko rozwiniętych
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Kolejnym obszernym zagadnieniem, które można włączyć w zakres tematyczny rundy społeczno-ekonomicznej są organizacje międzynarodowe oraz szeroko pojęta współpraca i integracja, w zakresie politycznym i gospodarczym. Uczniowie powinni znać typy organizacji międzynarodowych, np. organizacje rządowe
i pozarządowe, czy o zasięgu ogólnoświatowym (globalne) lub regionalne oraz posiadać wiedzę w zakresie
członkostwa Polski w tychże organizacjach. W skali Polski w ramach tej rundy uczniowie powinni opanować
informacje na temat organizacji pożytku publicznego, handlu zagranicznego, inwestycji zagranicznych, a także
euroregionów i miast bliźniaczych.
Do oficjalnych języków ONZ nie należy:
		
a) francuski
		
b) rosyjski
		
c) hindi
Kiedy zaczęły powstawać pierwsze euroregiony w strefie przygranicznej Polski?
		
a) na początku lat 80-tych XX wieku
		
b) w latach 90-tych XX wieku
		
c) na początku XXI wieku
Polska jest członkiem Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, której skrót brzmi:
		
a) UNWTO
		
b) OECD
		
c) NATO
Ostatnim tematem w rundzie społeczno-ekonomicznej, którego nie mogło zabraknąć, ze względu na
wychowawczy charakter są współczesne problemy, a w szczególności konflikty zbrojne i terroryzm, globalizacja oraz choroby na świecie. Podczas nauki do rozgrywek uczniowie pogłębiają wiedzę zdobytą na lekcjach
i mają szansę na głębszą refleksję nad problemami, które trapią współczesny świat. Wiele z tych problemów
wynika z pobudek ekonomicznych, etniczno-religijnych, politycznych czy terytorialnych, a często powodów
jest kilka jednocześnie.
Główne przyczyny zgonów w Polsce to:
		
a) choroby układu krążenia i nowotwory złośliwe
		
b) choroby układu krążenia i otyłość
		
c) choroby układu krążenia i głód
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Jak nazywamy formę walki zbrojnej, która przez zastraszanie i przemoc prowadzi do określonych celów?
		
a) terroryzm
		
b) partyzantka
		
c) powstanie

4. REL AC JA CZŁOWIEK - ŚRODOWISKO GEOGR AFICZNE
Człowiek od momentu swojego pojawienia się na Ziemi jest nierozerwalnie związany ze środowiskiem.
Na różnych etapach rozwoju cywilizacyjnego wpływ jego działalności na przyrodę był różny. Na etapie przedindustrialnym, który trwał do początków XVIII wieku człowiek zaspokajał podstawowe potrzeby i nie przekształcał
środowiska w takim stopniu, jak to miało miejsce w okresie industrializacji, charakteryzującej się między innymi
rosnącym konsumpcjonizmem i intensywną eksploatacją dóbr przyrody. Od około połowy XX wieku i nastania
etapu postindustrialnego, człowiek w końcu uświadamia sobie zależność między stanem środowiska a jakością
życia, a poziom świadomości ekologicznej stopniowo wzrasta.
Przygotowanie uczniów do tej rundy może sprawiać trudność ze względu na dostęp do informacji, są
one bowiem rozproszone w kilku podręcznikach na różnych etapach edukacji w szkole średniej, a dodatkowo
poleca się uczniom również źródła „pozapodręcznikowe”, tj. Agenda 2030 dotycząca celów zrównoważonego
rozwoju oraz ustawa o ochronie przyrody w Polsce. Poniżej przedstawiono szczegółowy zakres tematyczny tego
zagadnienia (Tab. 5).
Zagadnienia ogólne

Zagadnienia szczegółowe

Człowiek w przestrzeni

Relacje człowiek – środowisko
Wpływ działalności człowieka na klimat
Antropogeniczne zmiany hydrosfery

Antropopresja w środowisku

Wpływ działalności człowieka na litosferę
Rolnictwo a środowisko geograficzne
Górnictwo a środowisko geograficzne

Zasady racjonalnego
gospodarowania zasobami
środowiska

Odnawialne i nieodnawialne zasoby środowiska
Zachowanie równowagi ekologicznej
Idea zrównoważonego rozwoju (m.in. cele zrównoważonego rozwoju
w świetle Agendy 2030)
Sposoby i metody ochrony środowiska

Działania na rzecz ochrony
środowiska

Lista Rezerwatów Biosfery UNESCO - idea
Konwencja Ramsarska - idea
Najważniejsze spotkania światowe: Szczyt Ziemi, Szczyt Klimatyczny – idea
Stan środowiska przyrodniczego

Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski

Zanieczyszczenie powietrza i wód
Gospodarowanie odpadami
Degradacja krajobrazu kulturowego miast i wsi
Formy ochrony przyrody w Polsce w świetle ustawy o ochronie przyrody

Ochrona przyrody w Polsce

Międzynarodowe formy ochrony przyrody w Polsce (Rezerwaty Biosfery
UNESCO, obiekty objęte Konwencją Ramsarską)

Tab. 5. Zagadnienia ogólne i szczegółowe do rundy relacja człowiek - środowisko geograficzne
Źródło: opracowanie własne
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Atutem tej rundy jest jej wybitnie edukacyjny, a szczególnie wychowawczy charakter. Uczniowie przygotowując się do rozgrywek systematyzują swoją wiedzę na temat antropopresji w środowisku, czyli wpływu
działalności człowieka na różne sfery, tj.: atmosferę, hydrosferę czy litosferę oraz zależności między różnymi
gałęziami gospodarki a środowiskiem geograficznym, np.:
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Zjawisko zachodzące w atmosferze, powodujące naturalny wzrost temperatury Ziemi poprzez zatrzymanie energii słonecznej przez tzw. gazy cieplarniane (para wodna, dwutlenek węgla, metan),
które pochłaniają i odbijają energię płynącą z powierzchni Ziemi to:
		
a) smog
		
b) dziura ozonowa
		
c) efekt szklarniowy
Przyczynami zanieczyszczeń wód powierzchniowych są:
		
		
		

a) zrzuty ścieków przemysłowych i komunalnych
b) wypłukiwanie nawozów sztucznych z gleby
c) obie odpowiedzi są poprawne

Degradacja gleb może polegać na:
		
		
		

a) jej zakwaszeniu przez kwaśne deszcze
b) niewłaściwej gospodarce rolnej prowadzonej do przenawożenia oraz erozji gleb
c) obie odpowiedzi są poprawne

Pytania z zakresu zasad racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska dotyczą odnawialnych
i nieodnawialnych zasobów, zachowania równowagi ekologicznej, czy wspomnianej Agendy 2030 odzwierciedlającej ideę zrównoważonego rozwoju, niezwykle popularną w ostatnich kilkudziesięciu latach. Jest to tylko
jedna z wielu inicjatyw w zakresie ochrony środowiska, poza takimi jak np. stworzenie sieci Rezerwatów
Biosfery UNESCO, powołania Konwencji Ramsarskiej (i udziału Polski w tych inicjatywach), zorganizowanie
Szczytów Ziemi czy Szczytów Klimatycznych. W tym zakresie uczniowie mogą spodziewać się podobnych pytań:
Do zasobów odnawialnych zaliczamy:
		
a) promieniowanie słoneczne, wiatr, gaz ziemny
		
b) gorące źródła powierzchniowe i podziemne, płynąca woda, fale morskie
		
c) biomasa, skały ozdobne, węgiel brunatny
Zgodnie z treścią Konwencji Ramsarskiej obszarami wodno-błotnymi objętymi ochroną nie są:
		
a) wody płynące
		
b) cieki okresowe
		
c) wody morskie o głębokości powyżej 6 metrów
Który dokument zobowiązał kraje uprzemysłowione do redukcji emisji gazów cieplarnianych?
		
a) Agenda 2030
		
b) Konwencja Ramsarska
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c) Protokół z Kioto

W którym roku podpisano Agendę 2030?
		
a) w 2018
		
b) w 2016
		
c) w 2015
Jakiego programu dotyczy prezentowane na rycinie logo?
		
a) Rezerwatów Biosfery UNESCO
		
b) Agendy 2030
		
c) Konwencji Ramsarskiej

Ryc. 8. Logo Rezerwatów Biosfery UNESCO w ramach programu Człowiek i Biosfera
Źródło: https://en.unesco.org/mab
Zestaw pytań przygotowano również do zagadnienia relacji człowiek - środowisko w skali Polski.
Podczas przygotowania uczniów z tego tematu zwrócić uwagę należy na stan środowiska przyrodniczego
w Polsce, zanieczyszczenie powietrza i wód, gospodarowanie odpadami, ale również na degradację krajobrazu
kulturowego, która ma miejsce w naszym kraju. Elementem, który nie powinien sprawiać trudności, gdyż omawiany jest już na etapie szkoły podstawowej jest ochrona przyrody w Polsce - formy ochrony przyrody - krajowe
i międzynarodowe. Poniżej podano przykłady pytań z tego zakresu.
Park krajobrazowy powołuje się przede wszystkim w celu:
		
a) ochrony obszarów o interesujących walorach przyrodniczych, historycznych i kulturowych
		
b) ochrony konkretnych gatunków roślin i zwierząt
		
c) ochrony okazów drzew, które wyróżniają się znacznymi rozmiarami
Rozpoznaj park narodowy na podstawie walorów przyrodniczych podlegających szczególnej ochronie:
„naturalny las liściasty i mieszany, bory, olsy, łęgi, żubry”:
		
a) Poleski PN
		
b) Białowieski PN
		
c) Woliński PN
Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” poza Polską występuje również na obszarze:
		
a) Ukrainy
		
b) Słowacji
		
c) Ukrainy i Słowacji

193

LIGI PRZEDMIOTOWE / CZĘŚĆ II

Runda poświęcona relacjom człowiek-środowisko ma, jak już wspomniano, znaczny potencjał wychowawczy. Opanowanie wiedzy z zakresu antropopresji, racjonalnego gospodarowania zasobami oraz inicjatyw
dotyczących ochrony środowiska może wpłynąć na osobowość ucznia, zmienić już na stałe sposób myślenia
o świecie w kierunku zachowań proekologicznych.

5. TURYS T YK A
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W programie nauczania geografii dla szkoły średniej zagadnienia dotyczące turystyki pojawiają się
przy okazji omawiania usług. W podręcznikach turystyka ujęta została w kilku podpunktach, tj.: atrakcyjność
turystyczna Polski, turystyka krajowa i zagraniczna, rozwój turystyki na świecie i regiony turystyczne świata.
Ponieważ turystyka jest zjawiskiem niezwykle złożonym, prężnie się rozwija i odgrywa dużą rolę w gospodarce
światowej, zdecydowano poświęcić jej więcej miejsca w rozgrywkach ligowych. W tabeli 6 przedstawiono
szczegółowe zagadnienia z zakresu turystyki.
Zagadnienia ogólne

Zagadnienia szczegółowe
Definicja turystyki według Światowej Organizacji Turystyki (dalej: UNWTO)

Pojęcie turystyki

Formy turystyki (poznawczej, wypoczynkowej, kwalifikowanej, zdrowotnej
i biznesowej)
Turystyka religijna i pielgrzymkowa
Turystyka alternatywna i zrównoważona
Atrakcyjność turystyczna
Zasoby, walory i atrakcje turystyczne

Pojęcia podstawowe

Zagospodarowanie turystyczne
Turystyczne jednostki przestrzenne
Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny
Główne regiony turystyczne świata według UNWTO

Regiony i walory turystyczne świata

Lista Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO - idea
Rezerwaty Biosfery UNESCO - idea
Najwyżej oceniane atrakcje turystyczne świata (wg. National Geographic, 2016)

Ruch turystyczny na świecie
w świetle raportów UNWTO

Liczba podróży na świecie i wielkość wydatków - ogółem
Topowe destynacje - kraje przyjmujące najwięcej turystów, kraje osiągające
największe zyski z turystyki
Turystyka nadmorska
Turystyka górska

Turystyka w wybranych typach
przestrzeni

Turystyka miejska
Turystyka podmiejska
Turystyka wiejska
Turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych

Międzynarodowe organizacje
turystyczne

Działalność Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO)
Pozytywne skutki rozwoju turystyki

Funkcje i dysfunkcje turystyki

Negatywne skutki rozwoju turystyki (dysfunkcje przyrodnicze, ekonomiczne,
społeczne)
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Zagadnienia ogólne

Zagadnienia szczegółowe
Regiony turystyczne Polski według T. Lijewskiego i in.
Klasyfikacja walorów turystycznych według T. Lijewskiego i in.
(walory naturalne i antropogeniczne)

Regiony i walory turystyczne Polski

Bogactwo kulturowe Polski
Obiekty z listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego UNESCO, Rezerwaty Biosfery UNESCO
Pomniki Historii

Tab. 5 Zagadnienia ogólne i szczegółowe do rundy turystyka
Źródło: opracowanie własne
Spośród wielu istniejących definicji turystyki polecono uczniom tę, zaproponowaną przez Światową
Organizację Turystyki (UNWTO), która określa turystykę jako ogół czynności osób, które podróżują i przebywają
w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym
otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym celem jest aktywność zarobkowa wynagradzana
w odwiedzanej miejscowości.
Poza zdefiniowaniem turystyki uczniowie powinni umieć omówić różne formy turystyki w zależności od
motywów wyjazdu, np. turystyka poznawcza, wypoczynkowa i kwalifikowana (wraz z podtypami) oraz w zależności od wybranych typów przestrzeni, w których się odbywa, np. turystyka nadmorska, górska, miejska,
itd., a także w zależności od innych kryteriów.
Rodzaj turystyki, mający na celu maksymalne zminimalizowanie negatywnego wpływu turystyki
na środowisko naturalne i kulturę lokalną, to turystyka:
		
a) zrównoważona
		
b) naturalna
		
c) środowiskowa
Model turystyki, opisywany hasłem „3xE” uwzględnia w doświadczeniu turystycznym przede wszystkim:
		
a) edukację, zaangażowanie i rozrywkę
		
b) eksplorację, edukację i efektywność
		
c) doświadczenie, edukację i środowisko
Poza pojęciem turystyki i różnymi jej typami młodzież powinna znać pojęcia podstawowe związane
z tym zjawiskiem, tj.: atrakcyjność turystyczna określana jako stopień w jakim dany obszar, miejsce przyciąga
turystów. Innym zestawem pojęć są zasoby, walory i atrakcje turystyczne. Rolą nauczyciela - trenera jest wyjaśnienie uczniom różnic między nimi, a przynajmniej odesłanie do odpowiedniego źródła. Innym, szerokim
pojęciem jest zagospodarowanie turystyczne, które można rozumieć dwojako - jako proces, wprowadzanie
infrastruktury na jakiś obszar lub jako efekt tego procesu. Wśród infrastruktury turystycznej wyróżnia się bazę
noclegową, żywieniową, komunikacyjną i towarzyszącą. Pojawić się mogą również pytania dotyczące pracy
pilota wycieczek i przewodnika turystycznego, mimo że zawody te zostały zderegulowane w 2014 roku (poza
przewodnikiem górskim, który by zdobyć uprawnienia musi odbyć szkolenie oraz zdać odpowiedni egzamin).
Poniżej zamieszczono kilka pytań z tego tematu.
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Wskaż odpowiedź, w której zawarto wszystkie podstawowe elementy zagospodarowania turystycznego.
		
a) baza noclegowa, żywieniowa, komunikacyjna, towarzysząca
		
b) baza hotelowa, żywieniowa, komunikacyjna, sportowa
		
c) baza noclegowa, żywieniowa, handlowa, usługowa
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Całość czynników decydujących o możliwościach rozwoju turystyki na danym obszarze określana
jest mianem:
		
a) atrakcyjności turystycznej
		
b) potencjału turystycznego
		
c) walorów turystycznych
Dopilnowanie, aby grupa dotarła we wskazane miejsce, kontrola jakości świadczonych przez organizatora usług, rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie wycieczki oraz udzielanie
uczestnikom wszystkich niezbędnych informacji to zadania:
		
a) przewodnika turystycznego
		
b) przewodnika miejskiego
		
c) pilota wycieczki
Kolejnym blokiem tematycznym są regiony i walory turystyczne świata. Jest to bardzo pojemny temat i wybrano tylko kilka zagadnień szczegółowych, tj.: główne regiony turystyczne według UNWTO, atrakcje
o randze światowej, tj. znajdujące się na listach: Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
oraz Rezerwatów Biosfery oraz najwyżej ocenione w rankingu National Geographic. Uczniowie oczywiście
mogą bazować również na swojej wiedzy ogólnej i doświadczeniach podróżniczych, przy przygotowaniu się do
tego zagadnienia, ale nauczyciele powinni wspomóc ich w dotarciu do odpowiednich źródeł. Oto kilka pytań
z tego zakresu:
Rozpoznaj po opisie destynację turystyczną: „Charakteryzuje ją różnorodność krajobrazów, śródziemnomorski klimat, wybrzeże atlantyckie i śródziemnomorskie, liczne zabytki, muzea i sanktuaria
pielgrzymkowe, m.in. Lourdes”. Chodzi o:
		
a) Grecję
		
b) Francję
		
c) Hiszpanię
Do jakiego regionu turystycznego należą według klasyfikacji Arabia Saudyjska, Egipt, Cypr oraz
Zjednoczone Emiraty Arabskie?
		
a) Azji Południowej
		
b) Afryki
		
c) Bliskiego Wschodu
To najbardziej niezwykłe i tajemnicze miejsce w Peru, związane z kulturą Inków, położone na wysokości
2090–2400 m n.p.m., w 2016 roku zostało najwyżej ocenioną atrakcją turystyczną na świecie. Mowa o:
		
a) Machu Picchu
		
b) Limie
		
c) Cuzco
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Kolejnym, mocno statystycznym zagadnieniem jest ruch turystyczny na świecie, obejmujący przemieszczanie się turystów między miejscem zamieszkania (zwanym obszarem generującym ruch) a destynacją
turystyczną, czyli inaczej obszarem recepcyjnym ruchu turystycznego. W ramach tego zagadnienia wymagana
jest znajomość liczby podróży na świecie oraz wydatków ponoszonych przez turystów (w skali kraju), a także
krajów, które przyjmują najwięcej turystów i czerpią z tego największe zyski. Poza koniecznością opanowania
danych, nie jest to zagadnienie, które powinno sprawiać trudności, również w zakresie dostępu do literatury,
aczkolwiek najaktualniejsze raporty publikowane są w języku angielskim, np. Tourism Highlights UNWTO.
Młodzież może spotkać się z pytaniami typu:
Według Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) i raportu opublikowanego w 2019 najwięcej
międzynarodowych przyjazdów turystów (w milionach) odnotowano w:
		
a) Azji i Pacyfiku
		
b) Europie
		
c) Amerykach
Wskaż kraje o największych wydatkach na turystykę.
		
a) Chiny, Stany Zjednoczone, Niemcy
		
b) Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja
		
c) Niemcy, Francja, Włochy
Kilkukrotnie wspomniano już w tekście o Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO). Jest to organizacja
wyspecjalizowana ONZ, która od momentu swojego powstania w 1975 roku prowadzi wszechstronną działalność w zakresie współpracy dla rozwoju turystyki, analiz i badań rynku, propagowania turystyki przyjaznej dla
środowiska - przyrodniczego i kulturowego, podnoszenia jakości usług turystycznych oraz rozwoju zasobów
ludzkich, poświęcając szczególną uwagę krajom rozwijającym się.
Pytania, które pojawiają się podczas rozgrywek dotyczą samej organizacji, tj.: kiedy powstała, ile zrzesza
członków, gdzie ma swoją siedzibę, jak również jej działalności i inicjatyw. Poniżej kilka przykładowych pytań.
Zgodnie z decyzją UNWTO w 1979 roku został ustanowiony Światowy Dzień Turystyki. Na który
dzień w roku przypada to święto?
		
a) 1 września
		
b) 27 września
		
c) 13 września
Językami urzędowymi UNWTO są:
		
a) arabski, angielski, francuski
		
b) angielski, chiński, hiszpański
		
c) hiszpański, angielski, japoński
Problemem ważnym, mającym wpływ na przyrodę, kulturę i gospodarkę krajów są funkcje i dysfunkcje
turystyki, rozumiane jako pozytywne lub negatywne konsekwencje rozwoju tego sektora usług. Jest to zagadnienie wielopłaszczyznowe i przygotowując uczniów do rozgrywek trzeba zwrócić uwagę na różne aspekty
tego zjawiska. Turystyka oddziałuje bowiem na środowisko przyrodnicze, może prowadzić do zmian wśród
społeczności lokalnych, a także ma znaczenie ekonomiczne. Do przykładowych pytań należą dwa poniższe.
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Do pozytywnych skutków rozwoju turystyki w destynacjach turystycznych należy:
		
a) wzrost cen nieruchomości
		
b) swobodna rozbudowa infrastruktury turystycznej
		
c) tworzenie rezerwatów i parków narodowych w celu ochrony obszarów atrakcyjnych
Do negatywnych skutków rozwoju turystyki w destynacjach turystycznych należy:
		
a) zanikanie odrębności kulturowej danego regionu
		
b) zwiększenie wydatków turystów
		
c) zmiana komfortu życia mieszkańców na skutek rozwoju infrastruktury paraturystycznej
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Zagadnieniem kończącym tę rundę są regiony i walory turystyczne Polski. Jest to temat być może
bliski niektórym uczestnikom rozgrywek ligowych, ponieważ podróżując po Polsce, zapoznajemy się z różnymi
walorami i atrakcjami z autopsji. Problem stanowią jednak podstawy teoretyczne regionalizacji turystycznej
oraz klasyfikacji walorów. Uczniowie mogą bazować na pozycji książkowej „Geografia turystyki Polski” pod
redakcją T. Lijewskiego, i in. (2008), w której znajdą wszystkie potrzebne informacje. Pamiętać jedynie należy,
że pewne dane się dezaktualizują, np. wykaz polskich obiektów z Listy Światowego Dziedzictwa Kulturalnego
i Naturalnego UNESCO, Rezerwatów Biosfery UNESCO, czy też Pomników Historii. W ostatnich kilku latach na
każdą z tych list wpisano kolejne obiekty.
Obszar atrakcyjny, dobrze zagospodarowany i w miarę jednorodny pod względem przyrodniczym,
na którym ruch turystyczny jest większy niż na sąsiadujących terenach nazywamy:
		
a) regionem turystycznym
		
b) parkiem krajobrazowym
		
c) regionem fizyczno-geograficznym
Regionami najbardziej atrakcyjnymi dla turystów w Polsce są:
		
a) wybrzeża i niziny
		
b) pojezierza i wyżyny
		
c) góry i pojezierza
Bohoniki, Kruszyniany i Leżajsk to:
		
a) miejsca związane z dziejami innych narodów lub grup etnicznych
		
b) miasta z dużym nagromadzeniem zabytków
		
c) miejsca z najlepiej zachowanymi obiektami militarnymi
Stare miasto w Krakowie jest wpisane na:
		
a) Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO
		
b) Listę Pomników Historii
		
c) obie odpowiedzi są poprawne

PODSUMOWANIE
Zamieszczony powyżej opis poszczególnych zagadnień w ramach Ligi Geograficznej, opatrzony przykładowymi pytaniami, jasno pokazuje kompleksowość geografii. Z jednej strony konieczność opanowania wielu
bardzo zróżnicowanych tematów może być mankamentem, ale z drugiej strony to właśnie wpływa na potencjał
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edukacyjny geografii, jej funkcję kształceniową i wychowawczą. Młodzież po udziale w rozgrywkach wychodzi
z dużym zasobem wiedzy o otaczającym ich świecie, o zależnościach między środowiskiem przyrodniczym,
społecznym, kulturowym i gospodarczym. Niech zdanie wypowiedziane przez Konfucjusza, podkreślające
rolę czynnego udziału, również w takich projektach jak Liga, będzie konkluzją tego opracowania: „Powiedz mi,
a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi uczestniczyć, a zrozumiem”.
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SCENARIUSZ LEKC JI
Temat: Regiony turystyczne Polski
Cele ogólne: celem lekcji jest zapoznanie ucznia z problematyką regionalizacji turystycznej Polski.
Cele szczegółowe:
Uczeń zna regiony i rejony turystyczne Polski wraz z ich cechami szczególnymi.
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Uczeń rozumie kryteria wydzielania regionów turystycznych, do których należy środowisko fizyczno-geograficzne, rozmieszczenie bazy turystycznej oraz stopień koncentracji ruchu turystycznego.
Uczeń potrafi wskazać na mapie poszczególne regiony, a w ich obrębie rejony turystyczne oraz określić
główne walory tych jednostek.
Metody i formy pracy:
Prezentacja Power Point
Praca indywidualna
Gra dydaktyczna
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Środki dydaktyczne:
Mapa ścienna Polski
Atlas geograficzny Polski
Mapy atrakcji turystycznych Polski (dowolne)
Podręcznik dla ucznia Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., 2008, Geografia turystyki Polski, PWE,
Warszawa
Mapa konturowa Polski z granicami regionów i rejonów turystycznych (załącznik 1)
Kahoot!, Quizlett - nauczyciel może wprowadzić do aplikacji zadania związane z tematem
Przebieg lekcji
1. Wprowadzenie (5 minut)
– sprawy organizacyjno-porządkowe (2 minuty),
– omówienie tematu (3 minut): nauczyciel omawia zasady obowiązujące podczas Ligi Geograficznej, typy pytań, które mogą się pojawić.
2. Realizacja tematu (35 minut)
– wprowadzenie w zagadnienie regionalizacji turystycznej Polski, w oparciu o podręcznik. Przekazanie uczniom informacji o kryteriach wydzielania regionów i rejonów turystycznych, odwołując
się do poprzednich regionalizacji według M.I. Mileskiej (1963, Narodowy atlas Polski, plansza
124) oraz Z. Kruczka i S. Sachy (1994) - omówienie rycin archiwalnych,
– prezentacja 7 głównych regionów turystycznych oraz 44 mniejszych rejonów w ich obrębie, wskazując na istnienie dalszych, charakteryzujących się mniejszym natężeniem ruchu turystycznego.
Podkreślenie, ze wskazaniem na mapie, że nie z całego obszaru kraju zostały wydzielone regiony
bądź rejony, a jedynie z obszarów o istotnych walorach turystycznych, charakteryzujących się
odpowiednim zagospodarowaniem turystycznym i notujących ruch turystyczny,
– praca z mapą - (na początku lekcji) rozdanie uczniom map konturowych Polski z zaznaczonymi
granicami regionów i rejonów i w miarę prezentowania przez nauczyciela informacji, nanoszenie
na mapy nazw jednostek i głównych miejscowości turystycznych,
– przekazanie uczniom materiału zawierającego najważniejsze informacje o każdym z regionów
- charakterystykę środowiska przyrodniczego oraz walorów kulturowych,
– gra edukacyjna - omówienie zasad działania gry Kahoot! oraz Quizizz (uczniowie rozgrywają
krótki, przykładowy turniej) i informacja o quizach, które będą uruchomione po opanowaniu
przez uczniów materiału dotyczącego zagadnienia regionalizacji turystycznej Polski.
3. Podsumowanie (5 minut)
– ocena pracy indywidualnej - sprawdzenie map,
– podsumowanie tematu regionalizacji turystycznej Polski,
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–

podkreślenie konieczności dalszej, samodzielnej nauki i zapowiedź sprawdzenia wiedzy w aplikacjach Quizizz lub Kahoot!.

Załącznik nr 1
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