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Janusz Stanek 
 

Podsumowanie konkursów powiatowych organizowanych 

przez PODN w roku 2014/2015. 
 

Ponad 50 laureatów konkursów przedmiotowych, artystycznych 

i zawodowych, organizowanych bądź współorganizowanych przez 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. 

w mijającym roku szkolnym, zostało nagrodzonych podczas uroczystości, 

jaka 9 czerwca 2015 r. odbyła się w auli I Liceum Ogólnokształcącego 

w Wodzisławiu Śl. 

 

 



BIULETYN METODYCZNY nr 2 (33) I SEMESTR 2015/2016 

 
6 

Do udziału w gali zaproszeni zostali najlepsi w poszczególnych 

konkursach przedmiotowych uczniowie, ich rodzice, opiekunowie 

merytoryczni (nauczyciele), dyrektorzy szkół reprezentowanych przez 

laureatów, a także zacne grono zaproszonych gości, wśród których znaleźli 

się: Starosta Wodzisławski – Tadeusz Skatuła, Przewodniczący Rady 

Powiatu – Eugeniusz Wala, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury 

i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego, Danuta Maćkowska, Zastępca 

Burmistrza Miasta Pszów – Marek Hawel, Naczelnik Wydziału Oświaty 

Starostwa Powiatowego – Edyta Glenc, Naczelnik Wydziału Edukacji 

Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego – Ludwika Kłosińska, Naczelnik 

Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Halina Mizia, Kierownik 

Referatu Oświaty, Kultury i Polityki Społecznej Urzędu Gminy Godów –

Katarzyna Kubica i Kierownik Referatu Administracji, Edukacji 

i Informacji Urzędu Gminy Mszana – Katarzyna Bylicka. 
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W roku szkolnym 2014/15 Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. we współpracy  z gminami powiatu 

wodzisławskiego i placówkami oświatowymi różnego szczebla 

przeprowadził w sumie 26 konkursów, w których wzięło udział ponad 600 

uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, 

a także przedszkoli. Konkursy odbywały się w różnorakich dyscyplinach 

i dziedzinach – od przedmiotów humanistycznych, poprzez nauki 

przyrodnicze i języki obce, po konkursy artystyczne. Po raz pierwszy 

nagrodzono też laureatów konkursów  z przedmiotów zawodowych (co 

szczególnie ważne w ogłoszonym przez MEN „Roku Zawodowców”). 

Zwycięzcom tych ostatnich nagrody w postaci płatnych staży i praktyk 

ufundowały lokalne firmy: Pol-Eko i Prevac. 
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W gratulacjach złożonych laureatom dyrektor PODN nawiązał 

do reguł fair play, nakazujących okazywanie szacunku każdemu 

uczestnikowi rywalizacji, bo tak jak każdy człowiek posiada szczególne 

uzdolnienia, talenty, a nawet geniusz w jednej dziedzinie, tak ten sam 

człowiek w innej sferze może okazać się pozbawiony elementarnej 

sprawności. W nawiązaniu do starożytnej formuły primus inter pares 

wybrzmiało życzenie, by laureaci przy okazji kolejnych konkursów mieli 

okazję stawiać sobie poprzeczkę coraz wyżej, a także by w tej drodze 

towarzyszyli im wymagający – przygotowujący swoich następców – 

nauczyciele. 
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Starosta Wodzisławski, Tadeusz Skatuła, złożył laureatom 

życzenia, dziękując im i ich rodzicom oraz opiekunom za ciężką pracę, 

która jest niezbędna dla szlifowania talentu. Do gratulacji przyłączyli się 

również szefowie Pol-Eko, Sebastian Kowalski, firmy Prevac, dr Andreas 

Glenz, a także dyrektor biura Izby Gospodarczej w Wodzisławiu Śl. Izabela 

Kalinowska. 

Uroczystość była doskonałą okazją do prezentacji talentów 

artystycznych młodzieży powiatu wodzisławskiego. Pokazy tańca 
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towarzyskiego dali m.in. członkowie Klubu Tańca Towarzyskiego „Spin”, 

a także Małgosia Cebula ze Szkoły Podstawowej w Marklowicach, która 

choć ma dopiero 12 lat, wytańczyła już złoty medal na Mistrzostwach 

Polski, Wicemistrzostwo Polski w kategorii Balet Point, Jazz i Show dance, 

a także czołowe miejsca na Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. 

Program artystyczny zaprezentowali ponadto uczniowie I Liceum 

Ogólnokształcącego w Wodzisławiu Śl.: Klaudyna Bugla, Kinga Trafiał 

oraz Dominik Tarasek, Dominika Matuszczyk i Kinga Trafiał. Pokaz tańca 

hip hop dała inna uczennica I LO – Patrycja Amborska. 
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Galę zakończył bankiet, stwarzający szansę na nieoficjalne 

rozmowy i świętowanie triumfu wśród nowych i starych znajomych. 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych 

konkursach! 

Lista laureatów konkursów zorganizowanych przez PODN w roku 

szkolnym 2014/15 prezentuje się następująco: 

 Wiktoria Kubera – finalistka Powiatowego Konkursu Plastycznego 

„Moje Przedszkole” 

 Michał Kamiński – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Emilia Kuczera – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Małgorzata Duda – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Kacper Bugla – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Daria Grzelak – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Alicja Sawicka – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Szymon Frelich – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Mikołaj Pączko – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Natalia Wojak – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Jan Rodzoń – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Klaudyna Bugla – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Matematycznej 

 Dominik Szendzielorz – finalista Powiatowego Konkursu 

Ortograficznego 

 Monika Wdowiak – finalistka Powiatowego Konkursu 

Ortograficznego 

 Olga Wilk – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy  z Języka 

Polskiego 
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 Jakub Szymanowski – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy  

z Języka Polskiego 

 Kamil Pawelec – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy  

z Języka Polskiego 

 Szymon Cygan – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy  

z Języka Polskiego 

 Anna Gembalczyk – finalistka Konkursu „Złoty Wawrzyn 2015” 

 Izabela Sosna – finalistka Konkursu „Złoty Wawrzyn 2015” 

 Marta Gruszka – finalistka Konkursu „Złoty Wawrzyn 2015” 

 Maciej Czarnecki – finalista Konkursu „Złoty Wawrzyn 2015” 

 Amelia Gaszka – finalistka Konkursu „Złoty Wawrzyn 2015” 

 Wiktor Wojciechowski – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy  

z Języka Angielskiego 

 Tymon Dziaćko – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy  

z Języka Angielskiego 

 Dagmara Grela – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy  

z Języka Angielskiego 

 Jakub Durczok – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy  

z Języka Angielskiego 

 Karolina Smajdor – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy  

z Języka Angielskiego 

 Klaudiusz Lepich – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy  

z Języka Angielskiego 

 Grzegorz Gronowski – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Historycznej 

 Szymon Kubica – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Historycznej 

 Kamil Pawelec – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Historycznej 

 Michał Bożek – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Przyrodniczej 

 Michalina Łakomska – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Przyrodniczej 

 Jakub Kocur – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Przyrodniczej 

 Łukasz Parma – finalista Powiatowego Konkursu Plastycznego 

 Wojciech Smyczek – finalista Powiatowego Konkursu 

Plastycznego 

 Magda Katryniok – finalistka Powiatowego Konkursu 

Plastycznego 
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 Zuzanna Knura – finalistka Powiatowego Konkursu Plastycznego 

 Marta Damiec – finalistka Powiatowego Konkursu Plastycznego 

 Paulina Stabla – finalistka Powiatowego Konkursu Plastycznego 

 Matylda Kołek – finalistka Konkursu „Śladami Pana Kleksa” 

 Robert Mitko – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Informatyczno-Elektronicznej 

 Damian Pozimski – finalista Konkursu „Program Do Sterownika 

temperatury  z wykorzystaniem narzędzia ATMEL STUDIO 

6.2spl” 

 Kamil Socha – finalista Konkursu „Program Do Sterownika 

temperatury  z wykorzystaniem narzędzia ATMEL STUDIO 

6.2spl” 

 Leszek Marciniak – finalista „Konkursu na zaprojektowanie 

i wykonanie na frezarce CNC logo swojej firmy” 

 Jarosław Kłósek – finalista „Konkursu na zaprojektowanie 

i wykonanie na frezarce CNC logo swojej firmy” 

 Robert Jezusek – finalista „Konkursu na zaprojektowanie 

i wykonanie na frezarce CNC logo swojej firmy” 

 Robert Krettek – finalista „Konkursu na zaprojektowanie 

i wykonanie na frezarce CNC logo swojej firmy” 

 Marta Kasperczyk – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Ekologicznej 

 Patrycja Sosna – finalistka Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Ekologicznej 

 Dawid Weideman – finalista Powiatowego Konkursu Wiedzy 

Ekologicznej 

 Krzysztof Warło – finalista Konkursu Wiedzy Technicznej i BHP 

 Henryk Kapuścik – finalista Konkursu Wiedzy Technicznej i BHP 

 Marcin Suchanek – finalista Konkursu Wiedzy Technicznej i BHP 

 Natalia Krótki – finalistka konkursu „Przedsiębiorcza Firma” 

 Katarzyna Kościelniak – finalistka konkursu „Przedsiębiorcza 

Firma” 

 Magdalena Kuśka – finalistka konkursu „Przedsiębiorcza Firma” 

 Marlena Heliosz – finalistka konkursu „Przedsiębiorcza Firma” 

 Weronika Modejczyk – finalistka konkursu „Przedsiębiorcza 

Firma” 

 



BIULETYN METODYCZNY nr 2 (33) I SEMESTR 2015/2016 

 
14 

Janusz Stanek 
 

Podsumowanie Wiosennych Spotkań Metodycznych. 
 

V Wiosenne spotkania metodyczne, które odbyły się 27 kwietnia 

2015r. potwierdziły istniejącą w środowisku nauczycielskim potrzebę 

doskonalenia zawodowego. Ponad 130 nauczycieli skorzystało  

z propozycji naszego ośrodka, co napawa nadzieją na przyszłość, gdyż 

rozwijający się, refleksyjny nauczyciel nie naucza, tylko skutecznie uczy 

uczenia się. 

O tym jak rozwijać potencjał uczenia się w kontekście doświadczeń 

brytyjskich i polskich mówiła dr Lidia Wollman (wieloletni pracownik 

naukowy Uniwersytetu Śląskiego, jednocześnie nauczyciel edukacji 

zintegrowanej), rozpoczynając tegoroczną edycję Wiosennych Spotkań 

Metodycznych w przyjaznych murach Wydziału Zamiejscowego Akademii 

Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Na zaproszenie PODN przybyły 

przedstawicielki placówki doskonalenia nauczycieli  z Novego Jičína 

(Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků), Mgr. 

Kozáková Blanka i Ing. Brusová Václava, a także Ing. Oleg Pasz  z Karviny 

(Střední průmyslová škola). Ing. Brusová Václava przedstawiła zebranym 

kluczowe informacje dotyczące doskonalenia zawodowego kadr 

pedagogicznych w Republice Czeskiej. 

 

http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2015/04/P1010097.jpg
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Ważnym punktem programu były także warsztaty metodyczne 

o różnorodnej tematyce: 

 Pokochać ułamki – metoda stacji. 

 Geogebra 3D. 

 Praca  z uczniem na lekcjach języka obcego w kontekście 

korzystania  z podręczników wieloletnich. 

 Jaki piękny świat - propozycje scenariuszy zajęć 

wieloobszarowych na wiosenne dni – wykorzystanie metod 

aktywnych. 

 Edukacja teatralna w szkole. 

 Uczeń trudny w klasie. 

 System dziesiętny w Montessori. 

 One Drive – usługa w chmurze Microsoft. 

 E-zasoby do kształcenia zawodowego. 

http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2015/04/P1010094.jpg
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http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2015/04/P1010110.jpg
http://www.podn.wodzislaw.pl/wp-content/uploads/2015/04/P1010130.jpg
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Prezentacja najnowszych publikacji dydaktycznych i podręczników 

przygotowanych przez wydawnictwa edukacyjne  z pewnością ułatwiła 

nauczycielom dokonanie wyboru nowych, wieloletnich podręczników, 

których stosowanie będzie obligatoryjne w bieżącym roku szkolnym 

w klasach czwartych szkoły podstawowej i pierwszych gimnazjum. 

Uczestnicy warsztatów mieli także sposobność zwiedzenia wystawy prac 

plastycznych pani Beaty Waligórskiej - Rzaczek, nauczyciela Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Rydułtowach. Zadbaliśmy nie tylko o sferę duchowo-

intelektualną nauczycieli, ale także cielesną, częstując kawą i śląskim 

kołaczem. Wielu nauczycieli po zakończonych zajęciach wyraziło swoje 

zadowolenie  z udziału w Wiosennych spotkaniach metodycznych, 

podkreślając wartość merytoryczną warsztatów. 

 

dr Janusz Stanek 

dyrektor Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli 

w Wodzisławiu Śląskim 

 

 

Marek Krupa 
 

 Jak przygotować uczniów do „nowej matury”  

  z języka polskiego – refleksje poegzaminacyjne. 

 

W związku  z zakończonymi niedawno egzaminami maturalnymi  

z języka polskiego nasuwa się kilka uwag dotyczących przygotowania 

uczniów zarówno do części pisemnej jaki i ustnej. Egzamin pisemny składa 

się  z testu sprawdzającego umiejętności dokonywania operacji na tekście 

oraz tworzenia tekstu własnego. Uczeń może wybrać rozprawkę 

problemową lub interpretację wiersza. Zadania testowe sprawdzają różne 

umiejętności, lecz uczniom największe trudności sprawiają te badające stan 

świadomości językowej oraz polecenia dotyczące przekształceń tekstu 

znanych  z wcześniejszych etapów edukacji polonistycznej. W tym roku 

maturzyści przekształcali tytuł tekstu tak, aby nie używać metafory 

bądź szukali synonimów do tzw. wyrazów modnych. Przyporządkowywali 
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również podanym pytaniom określone akapity tekstu oraz wyjaśniali, jaką 

funkcję pełnią przytoczone cytaty. Ważnym elementem było streszczenie 

podanego tekstu Jerzego Bralczyka „Co się nosi w mówieniu”, 

w którym maturzysta musiał się wykazać umiejętnością określenia tematu 

tekstu, odtworzenia głównej myśli przy jednoczesnym zachowaniu 

zwięzłości wypowiedzi i odpowiedniego stopnia uogólnienia. 

Z powyższych stwierdzeń wynika, iż  z godnie  z założeniami 

podstawy programowej, czynności związane  z przekształceniami tekstu 

powinny znaleźć się w centrum zainteresowania nauczycieli polonistów. 

Nie wystarczy bowiem, że w ramach sprawdzianów lub prac 

klasowych uczniowie będą rozwiązywali przykładowe testy dostępne 

w ofercie różnych wydawnictw pedagogicznych. Działania oparte 

na przekształceniach tekstu powinny stać się nieodzownym składnikiem 

pracy  z uczniem zarówno na lekcji jak i formie zadań domowych. Należy 

przy tym pamiętać, że nauczyciel będzie się odwoływał do umiejętności 

opanowanych na wcześniejszych etapach edukacyjnych, co nie zwalnia 

polonistów szkół ponadgimnazjalnych  z ich doskonalenia. 

Może być to na przykład odtwórczy plan określonego tekstu  

z podręcznika sporządzany na lekcji lub zadawany jako praca domowa. 

Plan taki może stanowić notatkę  z lekcji, zwłaszcza gdy chodzi o teksty 

mające formę wykładu na określony temat. Mógłby jednocześnie pełnić rolę 

konspektu. Od nauczyciela zależy, czy plan będzie zbudowany ze zdań 

bądź  z ich równoważników. Dzięki jego sporządzeniu uczniowie zapoznają 

się  z przesłaniem określonego tekstu oraz nabiorą wprawy w zakresie 

kompozycji. 

Innym sposobem pracy  z tekstem jest wybór słów kluczowych, 

które najlepiej charakteryzują przesłanie tekstu oraz intencje autora. Jak 

pisze Jerzy Bartmiński w „Tekstologii” – „operacja wyszukiwania słów 

kluczowych ma duże znaczenie dla informacji naukowej 

i zwłaszcza praktyki streszczania.” Jako przykład słów kluczowych w Panu 

Tadeuszu podaje: sędzia, hrabia, zamek, broń, szlachta. 
1 
Umiejętność ta jest 

o tyle ważna, iż w podstawie programowej dla IV etapu edukacyjnego 

znajduje się zapis o wykorzystaniu w interpretacji utworu elementów 

znaczących takich jak słowa klucze.  

Formą wypowiedzi, która może sprawić uczniom wiele 

problemów, jest streszczenie. Jak pisze Bartmiński: „polega na takim 

przekształceniu tekstu, że radykalnie zostaje zmniejszona jego objętość […] 

                                                           
1
 Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, 

Warszawa 2012, s. 294. 
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przy zachowaniu zasadniczej myśli.”
2
 Skrócenie tekstu liczącego ok. 250 

słów do wypowiedzi liczącej 40–60 słów wymaga od piszącego dokładnej 

lektury, zrozumienia oraz wyodrębnienia części składowych. 

Obowiązkowymi elementami każdego streszczenia są; określenie tematu (o 

czym mowa w tekście) oraz rematu ( co się mówi na dany temat). Pozostałe 

pytania mogą dotyczyć autora tekstu, jego odbiorców, metod badawczych 

przyjętych przez autora, intencji (celu) jego wypowiedzi oraz ogólnej idei 

bądź myśli przewodniej tekstu. Streszczenie warto ćwiczyć  z uczniami już 

od pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej, nie ograniczając się tylko 

do zadań klasowych bądź sprawdzianów. Należałoby przypomnieć uczniom 

zabiegi językowe, znane  z wcześniejszych etapów edukacyjnych, o których 

możemy przeczytać w materiałach na stronie OKE. 

Formą przekształcenia tekstu rzadziej spotykaną w praktyce 

szkolnej jest jego parafraza. W podstawie programowej wymieniona jest 

razem ze streszczeniem jako różne działania na cudzym tekście. Podczas 

pisania rozprawki uczeń może posłużyć się parafrazą dołączonego tekstu 

jako częścią argumentacji, należy jednak pamiętać, że musi być to 

uzasadnione logiką jego wywodu. Zadając uczniom fragmenty tekstów 

do parafrazowania, musimy pamiętać, iż tak twierdzi J. Bartmiński, 

parafraza tekstu polega na: „modyfikacjach, przeinaczeniach, swobodnym 

upraszczaniu jego treści przy zastosowaniu środków gramatycznych 

i leksykalnych, różnych od pierwowzoru, przy czym otrzymany tekst jest 

wyraźnie kojarzony  z pierwowzorem.”3 

Kończąc rozważania, wypada pokreślić, iż podstawową 

umiejętnością, na którą powinniśmy zwrócić uwagę jest wyszukiwanie tezy 

oraz udowadnianie jej za pomocą argumentów. Dotyczy to zarówno ustnego 

jak pisemnego egzaminu maturalnego  z języka polskiego. 

 

 

Literatura: 

Jerzy Bartmiński, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, 

Warszawa 2012. 
 

 

Marek Krupa 

nauczyciel języka polskiego w LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 

doradca metodyczny języka polskiego 

 

                                                           
2
 Tamże, s. 301. 

3
 Tamże, s. 321. 
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Barbara Herud 
 

Matura  z matematyki. Sukces czy porażka? 

 

W maju tego roku do matury przystąpili po raz pierwszy 

uczniowie, którzy realizowali nową podstawę programową, tzn. uczniowie 

liceów (uczniowie techników pisali po raz ostatni tzw. starą maturę). 

Formuła matury  z matematyki na poziomie podstawowym nie uległa 

zmianie. Było 25 zadań zamkniętych, kilka zadań otwartych krótkiej 

odpowiedzi i kilka zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Natomiast 

formuła matury rozszerzonej zmieniła się zasadniczo. Od maja tego roku 

arkusz  z matematyki  z poziomu rozszerzonego składa się  z trzech 

rodzajów zadań: zadania testowe, zadania  z kodowaną odpowiedzią 

i zadania otwarte. Rozwiązywanie zadań testowych polega na zakreśleniu 

jednej (prawidłowej)  z czterech podanych odpowiedzi (było pięć takich 

zadań, każde za jeden punkt). Zadanie  z kodowaną odpowiedzią (było 

tylko jedno) polega na rozwiązaniu i wpisaniu w trzy kratki trzech cyfr 

tworzących prawidłową odpowiedź. W tych zadaniach (tzw. kodowanych) 

nie jest oceniany sposób rozwiązania; można uzyskać dwa punkty 

za prawidłową odpowiedź albo zero punktów. Pozostałe dziesięć zadań to 

zadania otwarte, gdzie należało przedstawić kompletne rozwiązania 

i obliczenia. Zadania te były oceniane od 2 do 7 punktów. Razem za cały 

arkusz uczeń mógł otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wynik matury 

podawany był w procentach. Warto jeszcze dodać, że formuła matury 

rozszerzonej uległa zmianom ze względu na sugestie wyższych uczelni.  

Jeśli chodzi o treści programowe na poziomie podstawowym 

realizowane w liceum (tzw. nowa matura) i w technikum (tzw. stara matura) 

to nie różniły się prawie niczym. A jednak Centralna Komisja 

Egzaminacyjna przygotowała dwa oddzielne arkusze. W podstawach 

programowych tych szkół występują niewielkie różnice, nie były one 

jednak w bieżącym roku uwzględnione w zadaniach. Natomiast różniące się 

zadaniami arkusze spowodowały brak możliwości porównywania ich 

poziomu trudności i niejednokrotnie poczucie niesprawiedliwości wśród 

licealistów i uczniów technikum ubiegających się o przyjęcie na te same 

kierunki studiów. To, że zdawalność wśród maturzystów  z liceum była 

wyższa niż w technikum absolutnie nie świadczy o tym, że matura  

z matematyki w liceum była łatwiejsza. 

Przyjrzyjmy się teraz arkuszowi nowej matury  z matematyki 

na poziomie rozszerzonym. I tu zrozumiały jest fakt, że arkusze były 

zupełnie inne w liceach i technikach  z uwagi na znaczne różnice 
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programowe w tych typach szkół. Zadania zawarte w obu rodzajach 

arkuszy były zgodne  z obowiązującymi podstawami programowymi, 

polecenia w zadaniach zostały jasno i precyzyjnie sformułowane. Jako 

nauczyciel  z długoletnim stażem, doradca metodyczny i egzaminator, 

uważam, że matura rozszerzona była zbyt pracochłonna i nie dała uczniom 

możliwości spokojnego rozwiązania wszystkich zadań i choćby tylko 

pobieżnego sprawdzenia rozwiązań w ustalonym czasie 180 minut. 

Zdecydowana większość uczniów wychodziła  z egzaminu dopiero 

na wyraźne polecenie przewodniczącego komisji, niektórzy byli 

zdenerwowani i rozdrażnieni tym, że nie zdążyli dokończyć rozwiązań. 

Pracując w zespole poprawiającym maturę rozszerzoną, miałam możliwość 

zobaczyć, jak uczniowie poradzili sobie  z rozwiązaniem zadań. Wiele razy 

maturzyści kończyli zapisy rozwiązań w brudnopisach albo na marginesach, 

brakowało dokończenia zadań, co mogłoby świadczyć o bardzo dużej ilości 

obliczeń (może zbyt dużej ?) lub o tym, że nie zdążyli w wyznaczonym 

czasie przemyśleć rozwiązań.  

Pora zadać pytanie. Jak w tym roku wypadła matura  

z matematyki? Otóż maturę  z matematyki na poziomie podstawowym 

zdało w liceum 81 %, a w technikum 70 % przystępujących. Na pierwszy 

rzut oka narzucający się wniosek mówi, że znów nauczyciele matematyki 

wypadli zdecydowanie najsłabiej i znów muszą pisać "programy 

naprawcze", realizować dodatkowe godziny matematyki dla tych, którzy nie 

chodzą na lekcje albo nie chcą odrabiać zadań domowych lub po prostu są 

za słabi intelektualnie, aby osiągnęli - mimo swoich starań oraz ich 

nauczycieli - te magiczne 30% na maturze. Ale czy naprawdę zdawalność 

na poziomie 100% jest tym, do czego powinniśmy dążyć (nie znam kraju 

gdzie by tak było). Trzy lata temu właściwie każdy absolwent gimnazjum 

mógł się dostać do liceum, nawet ten  z oceną dopuszczającą  z matematyki 

czy  z języka polskiego. Jeśli więc ci uczniowie ukończyli szkołę średnią to 

jest to ogromny sukces i nie wymagajmy od nich zdania matury, czyli 

wykazania się gotowością do podjęcia studiów. Bądźmy ostrożni przy 

porównywaniu jakichkolwiek wyników matur, w szczególności 

zdawalności i nie wyciągajmy pochopnych wniosków. Liczby pokazujące 

zdawalność matur nie uwzględniają wielu aspektów. Nie pokazują: 

 ilu absolwentów przystąpiło do matury, 

 z jakimi wiadomościami i umiejętnościami przyszli oni do szkoły 

ponadgimnazjalnej, 

 ile mieli godzin matematyki w cyklu kształcenia, 

 czy zorganizowano dla nich dodatkowe godziny np. w ramach kółka 

matematycznego, projektu, 
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 czy matematyka jest dla nich ważna  z punktu widzenia rekrutacji 

na studia, 

 jak byli mobilizowani do nauki przez szkołę, zespół klasowy, 

wychowawcę,  

 jak rodzice potrafią wytwarzać atmosferę sprzyjającą aktywnej pracy 

umysłowej, 

 jaka była frekwencja ich samych oraz nauczyciela matematyki, 

 jaki jest profil kształcenia szkoły, klasy, 

 jaka była liczebność klasy, 

 jakie jest wykształcenie rodziców, 

 czy uczniowie chodzili na korepetycje. 

Na koniec jeszcze wiadomość następująca. Uczniowie powiatu 

wodzisławskiego wypadli najlepiej, jeśli chodzi o zdawalność matury 

w ogóle, a w szczególności  z matematyki, wśród szkół podlegających 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie. Nauczyciele matematyki 

wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego zasłużyli 

więc na pochwałę. Ale czy ktoś tegoroczną maturę  z matematyki jest 

w stanie zobaczyć jako sukces uczniów i ich nauczycieli? Obawiam się, że 

nie. A szkoda, bo tak się staraliśmy. 

To media ciągle wmawiają nam, że zdawalność matury  

z matematyki na poziomie 75 % procent to porażka. Ale my, nauczyciele, 

dyrektorzy, doradcy metodyczni i inni pracownicy oświaty powinniśmy 

umieć właściwie interpretować wyniki matur i widzieć w nich powody 

do dumy. 

 

 

 
Barbara Herud 

nauczyciel matematyki w I LO im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 

doradca metodyczny matematyki 
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Joanna Dziwoki 
 

Podsumowanie sprawdzianu szóstoklasisty  z języka 

angielskiego. 

 

Szóstoklasiści, którzy przystępowali do sprawdzianu w 2015 roku, 

po raz pierwszy rozwiązywali również zadania sprawdzające znajomość 

języka obcego. Uczniowie w pierwszej części sprawdzianu zmierzyli się  

z zadaniami  z języka polskiego i matematyki, a po przerwie przystąpili 

do części badającej znajomość języka obcego - dla zdecydowanej 

większości uczniów był to język angielski (94,6% szóstoklasistów).  

Arkusz standardowy składał się  z 40 zadań zamkniętych ujętych – 

było to 11 wiązek zadań wielokrotnego wyboru, typu prawda / fałsz 

oraz zadań na dobieranie. Sprawdzano wiadomości i umiejętności określone 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego 

w obszarach: 

 rozumienia ze słuchu 

 rozumienia tekstów pisanych 

 znajomości funkcji językowych  

 znajomości środków językowych. 

Uczniowie mieli 45 minut na rozwiązanie arkusza standardowego, mogli 

uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

Średni wynik tegorocznych szóstoklasistów to 78%. Najlepiej 

uczniowie poradzili sobie  z zadaniami sprawdzającymi umiejętność 

rozumienia ze słuchu – średni wynik to aż 84%. Drugi  z kolei wysoki 

wynik – 79% uczniowie uzyskali za zadania sprawdzające znajomość 

funkcji językowych. Za zadania sprawdzające znajomość środków 

językowych i umiejętność rozumienia tekstów pisanych uczniowie uzyskali 

na sprawdzianie taki sam średni wynik 72% punktów. 

Po szczegółowej analizie wyników sprawdzianu przeprowadzonej 

przez CKE, zachęca się nauczycieli języka angielskiego przygotowujących 

uczniów do sprawdzianu w kolejnych latach, aby położyli nacisk na: 

 rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych – przy 

wykorzystaniu różnorodnych tekstów odzwierciedlających różne 

sytuacje  z życia codziennego oraz wprowadzaniu limitów 
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czasowych w trakcie rozwiązywania zadań na rozumienie tekstów 

pisanych. 

 rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji 

szczegółowych zarówno w tekście pisanym jak i słuchanym – 

poprzez zachęcanie uczniów do analizy kontekstu, w którym użyto 

poszczególnych wyrazów jak i stosowanie techniki eliminowania 

błędnych odpowiedzi. 

 rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań, które sprawdzają 

znajomość środków językowych – poprzez zachęcanie uczniów 

do dwuetapowego podejścia do pracy  z tego typu zadaniami 

(zwłaszcza w postaci tekstu) – w pierwszym etapie poprzez 

zrozumienie ogólnego sensu całego tekstu i dokonanie selekcji 

słów, które logicznie mogłyby pasować do kontekstu całości, 

a w drugim rozważenie czy wybrana opcja pasuje również 

pod względem gramatycznym. 

 rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań, które sprawdzają 

znajomość funkcji językowych. Szczególną trudność stanowiły te 

zadania, w których sytuacja w całości opisana była w języku 

angielskim. Zachęca się nauczycieli do ograniczania użycia języka 

ojczystego podczas zajęć, wprowadzanie wyrażeń organizujących 

lekcję w języku obcym i motywowanie uczniów do komunikacji 

w języku angielskim zarówno z nauczycielem jak i innymi 

uczniami. 

 

Joanna Dziwoki 

nauczyciel języka angielskiego II LO im. ks. prof. Józefa Tischnera 

doradca metodyczny z języka angielskiego 

 

 

 

 

 



BIULETYN METODYCZNY nr 2 (33) I SEMESTR 2015/2016 

 
25 

Małgorzata Kowol 
 

Rola przedszkola w przygotowywaniu do nauki pisania. 

 

W myśl założeń systemu wychowania przedszkolnego 

odpowiednie przygotowanie do nauki pisania powinno odbywać się poprzez 

zapewnienie warunków oraz organizowanie odpowiednich sytuacji 

wychowawczo-dydaktycznych, które w naturalny sposób będą kształtowały 

różnorodne umiejętności niezbędne do opanowania umiejętności pisania.  

Jak wiadomo przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki 

pisania stanowi jeden  z ważniejszych elementów w przygotowaniu 

do podjęcia nauki szkolnej, gdyż w efekcie warunkuje osiągnięcie 

dojrzałości szkolnej. Pisząc o dojrzałości dziecka do nauki pisania warto 

skoncentrować uwagę wokół jego cech i właściwości umysłowych 

psychomotorycznych, oraz pozytywnych odczuć emocjonalno - 

społecznych. Bez wątpienia bowiem dziecko rozpoczynające naukę szkolną 

powinno się odznaczać odpowiednio rozwiniętymi możliwościami zarówno 

intelektualnymi jaki i manualnymi. 

 

Charakterystyka procesu pisania w założeniach systemu wychowania 

przedszkolnego 

 

Proces przygotowania dzieci do nauki pisania rozpoczyna się już 

w grupie 3-latków, a intensyfikuje się w kolejnych latach pobytu  

w przedszkolu. Sytuacja nakłada na nauczycieli wychowania 

przedszkolnego ogromną odpowiedzialność, gdyż dzieci znajdują się 

pod ich fachową opieką. Każdy nauczyciel-wychowawca powinien 

wiedzieć, w jaki sposób należy te funkcje usprawniać i rozwijać. Jak 

wiadomo, pierwsze pozytywne odczucia czy niepowodzenia mają wpływ 

na dalsza karierę młodego pokolenia. Sama umiejętność pisania ma bardzo 

często charakter samorzutny, co znaczy, że dziecko chce pisać i pisze 

drukowanymi literami. Jednak aby dziecko mogło rozpocząć właściwą 

naukę pisania, musi być do niej odpowiednio przygotowane. Na czynność 

pisania mają wpływ obszary takie jak:  

 psychologiczny, który obejmuje analizę, syntezę językową 

słuchową i wzrokową.  

W tym aspekcie ważne jest wywołanie w świadomości dziecka 

wyobrażenia litery odpowiadającej danej głosce.  
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 fizjologiczny - element ten dotyczy procesu pisania polegającego 

na skomplikowanych pobudzeniach nerwowych i ich integracji 

w korze mózgowej i aparacie ruchowym ręki. 

 "ruch pisarski", który odnosi się do ruchów motoryki dużej 

ramienia, przedramienia oraz motoryki małej, mianowicie ruchów 

kości dłoni i palców. Konieczna zatem jest bardzo dobra 

sprawność nadgarstka i trzech palców: kciuka, wskazującego 

i środkowego.  

T. Wróbel wyróżnia dwa rodzaje ruchów pisarskich: ruch 

podbiegający, pozwalający na pisanie linii prostych i pętli 

kształtujący w ten sposób profil litery oraz ruch postępujący, który 

uzależniony jest od ruchów palców, łokcia, a także przedramienia. 

Umożliwia on pisanie liter obok siebie w wyrazie. 

 

Na umiejętność pisania wpływ ma wiele czynników, a moje własne 

kilkuletnie doświadczenie wskazuje na to, iż najważniejsze są: 

 Orientacji przestrzenna - dziecko musi rozumieć i wskazywać 

kierunki: na wprost, na prawo, na lewo, a także powinno 

rozpoznawać strony w schemacie własnego ciała. 

 Koordynacja wzrokowo-ruchowa w zakresie motoryki dużej 

i małej, a także wypracowanie dobrej pamięci ruchowej, która 

ułatwia najmłodszym wierne odtwarzanie różnych wzorów 

w różnych układach. 

 Wypracowanie prawidłowego nacisku na powierzchnię kartki 

w trakcie pracy  z narzędziem pisarskim a także wyeliminowanie 

nieprawidłowego napięcia w obrębie palców dłoni.  

 Zachowanie prawidłowej postawy w trakcie pisania 

 

Szczególne trudności dostrzega się u dzieci, które po raz pierwszy 

uczęszczają do przedszkola. Zdarza się, iż mają trudności  

z odwzorowaniem różnych kształtów na powierzchni kartki, 

rozplanowaniem rysunku, brakiem płynności ruchów ręki oraz tempem 

pracy, które bywa nieco wolniejsze. Część  z naszych dzieci boryka się 

także  z problemem tzw. nieustalonej dominacji lateralnej, co znaczy, iż 

wykonuje czynności zamiennie raz prawą raz lewą ręką.  

Problemy i trudności, jakie napotyka dziecko przy wykonywaniu 

precyzyjnych ruchów podczas rysowania, nie sprzyjają rozbudzeniu 

zamiłowania do tej czynności, a śmiem twierdzić, iż jest wręcz odwrotnie. 

Niezadowalające efekty pracy mogą zniechęcić dziecko do dalszego 

działania w tym obszarze. Dlatego należy podejmować różnorodne 

czynności, zadania, prace, zabawy, które będą wspierać najstarszych 
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przedszkolaków w osiąganiu dojrzałości związanej  z przygotowaniem 

do pisania.  

Dobrym pomysłem są różnorodne ćwiczenia i zabawy o charakterze 

manualnym. Warto wspomnieć chociażby o technice malowania, która 

dla przyszłej nauki pisania ma niebagatelne znaczenie ze względu na rodzaj 

ruchów i pracy mięśni ramienia i ręki. Dzięki malowaniu zwalniamy 

napięcie mięśniowe, co pozwala na swobodę pracy ręki.  

Wydzieranka  z kolei jest atrakcyjną ale i trudną techniką. Wymaga 

ukształtowania do pewnego stopnia koordynacji ruchów rąk i współpracy 

palców. Stwarza niebagatelne warunki do motorycznego ćwiczenia dłoni, 

co w efekcie prowadzi do dużej wrażliwości czuciowej opuszków palców. 

Do ćwiczeń najlepiej użyć różnorodnych gatunków papieru: gazety, 

kartonu, pergaminu, bibuły, foli aluminiowej. 

Na uwagę zasługuje również lepienie, które ma ogromne znaczenie 

w rozwijaniu sprawności manualnej. Ugniatanie, formowanie, ściskanie 

różnych mas plastycznych angażuje wszystkie mięśnie i stawy śródręcza 

oraz staw nadgarstka. Stemplowanie zaś stwarza możliwość zaangażowania 

całej dłoni, dostosowania napięcia mięśni do projektowanego efektu. 

Podczas odbijania stempla dziecko ma możliwość kontrolowania swoich 

ruchów oraz ich doskonalenia.  

Również rysowanie jest czynnością przygotowującą dzieci do nauki pisania. 

Podnosi poziom sprawności manualnej, rozwija spostrzeganie, a także 

myślenie, gdyż samo narzędzie skłania do analizowania ruchem wyobrażeń 

rzeczywistości, które dziecko próbuje przedstawić. Rysując, przedszkolak 

pozostawi ślad kreski w kierunku, jaki zainicjował. Wykonanie go, w ten 

właśnie sposób uczy łączyć wzorzec wzrokowy z wzorcem kinestetycznym, 

przenosząc prawo i lewostronne związki wzorca kinestetycznego na bodźce 

wzrokowe.  

Wspomnieć należy też o ćwiczeniach graficznych, których celem jest 

wyrabianie płynności oraz precyzji ruchów ręki jak przy pisaniu. Stopniowo 

wprowadzając rysowanie coraz mniejszych i coraz bardziej złożonych form, 

dzieci ćwiczą wykonywanie coraz drobniejszych ruchów. 

We wspieraniu przygotowania do nauki pisania ważne miejsce zajmują 

również : 

 układanie różnorodnych wzorów  z mozaiki geometrycznej, 

 konstruowanie  z klocków, 

 kreślenie po wykropkowanym śladzie, 

 przetwarzanie prostych obrazów ruchowych na obrazy graficzne 

np. labirynt, 

 obrysowanie szablonów różnych kształtów, 

 wykonanie "plastelinowych obrazków", 
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 zabawy paluszkowe doskonalące koordynacje wzrokowo-ruchową, 

 wykonywanie prac na różnych formatach papieru różnorodnymi 

narzędziami, 

 układanie wzorów literopodobnych, 

 wycinanie  z papieru, filcu, kartonu, tworzywa sztucznego, 

 majsterkowanie  z tworzywa przyrodniczego, 

 wypełnianie różnym materiałem prac: kasza, ryż, wełna, plastelina. 

 

 Jak wynika z powyższych rozważań przygotowanie najmłodszych do nauki 

pisania to proces niezwykle złożony, wymagający od dziecka potężnej 

pracy. Wyrabianie gotowości do nauki pisania poprzez zastosowanie m.in. 

technik plastycznych, działalności konstrukcyjno-technicznej ułatwia 

osiągnięcie dojrzałości szkolnej w opisywanym obszarze. Tak szerokie 

i różnorodne przygotowanie od strony manualnej ułatwi przejście 

najstarszym przedszkolakom do realizacji ćwiczeń polegających 

na kreśleniu wzorów o charakterze literopodobnym. Toteż jednym  

z priorytetowych zadań powinno być świadome, rytmiczne i systematyczne 

realizowanie wieloetapowego oraz wszechstronnego oddziaływania 

na dzieci w zakresie przygotowania do nauki pisania. Ćwiczenia nie mogą 

mieć charakteru okazjonalnego ani przypadkowego. Winny być integralną 

częścią zajęć i zabaw dydaktycznych. Jak wiadomo na stopień opanowania 

tej umiejętności wpływa atrakcyjność zajęć, forma ich przeprowadzenia 

oraz zastosowanie różnorakich metod, wykorzystujących przy tym 

naturalne potrzeby dzieci, a wiec potrzebę ruchu, zabawy i aktywności 

twórczej.  

 
mgr Małgorzata Kowol 

Przedszkole im. Przyjaciół Kubusia Puchatka  

w Gołkowicach 
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PROJEKTY EDUKACYJNE 
 

 

Mariola Brawańska 
 

"Bohater Tygodnia" 

w grupie 4-5 latków - "Biedronek". 

 

Przeglądając zasoby internetowe w poszukiwaniu inspiracji i ciekawych 

pomysłów, natknęłam się na projekt edukacyjny "Bohater Tygodnia". 

Po krótkim zastanowieniu uznałam, że to jest to, czego szukam! Zaczęłam 

więc przygotowania do realizacji projektu w mojej grupie 4-5 latków. 

Opracowałam potrzebne materiały, wykonałam projekt medalu, 

przygotowałam informacje dla rodziców oraz specjalną teczkę, plakat 

na drzwi, dekorację do "Kącika Bohatera Tygodnia" i uszyłam ozdobę 

na krzesełko. 

Od listopada 2014 roku ruszyła realizacja projektu, który w swoich celach 

zakłada : 

 indywidualne traktowanie każdego dziecka: 

Dzieci przedstawiają swoje upodobania, styl życia, strukturę rodzinną 

i bliżej poznają swoich kolegów oraz koleżanki. Tym samym uczą się 

dostrzegać życie  z perspektywy innych;  

 umacnianie pozytywnej samooceny: 

 Pokazanie wszystkim dzieciom  z grupy, że są ważne poprzez słuchanie  

z uwagą tego, co mają do powiedzenia o sobie; 

 sprzyjanie relacji dom- przedszkole: 

Stwarzanie bliskim dzieci okazji do tego, aby bezpośrednio włączyli się 

w życie naszej grupy przedszkolnej. W czasie trwania tygodnia bohatera 

rodzice dziecka mogą przyjść do przedszkola i przeczytać ulubione baśnie, 

bajki, opowiadania lub wiersze. Mogą też zaproponować dzieciom wybrane 

przez siebie zabawy lub opowiedzieć ciekawe wydarzenia  z życia Bohatera 

Tygodnia; 

 tworzenie postaw prospołecznych: 

Uzmysłowienie dzieciom, że każdemu człowiekowi należy się szacunek, 

a indywidualne różnice stanowią o naszym bogactwie i nie mogą być 

podstawą do wartościowania w kategoriach: lepszy-gorszy. Zachęcanie 

do dzielenia się swoimi zabawkami i cierpliwe oczekiwanie na swoją kolej 
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kształtuje umiejętności społeczne dzieci (wszyscy nie mogą być bohaterami 

w tym samym czasie); 

 rozwijanie umiejętności komunikacji : 

Prowadzenie wielu spontanicznych rozmów podczas całego tygodnia, 

w których bohater udziela wyjaśnień i odpowiedzi; 

 motywowanie i zainteresowanie: 

Personalizacja towarzysząca temu działaniu sprawia, że dzieci są 

zmotywowane i wszystkie z niecierpliwością oczekują nadejścia tego 

tygodnia, w którym same będą bohaterami. 

 W praktyce wybór Bohatera Tygodnia odbywał się w każdy piątek. 

Wybrane dziecko zabierało na weekend do domu teczkę, w której 

znajdowała się m.in. odznaka bohatera do własnoręcznego ozdobienia. 

Kolorowe kartki miały posłużyć natomiast do wykonania specjalnej 

książeczki, w której zamieszczone zostały najważniejsze informacje 

o dziecku, np. data i miejsce urodzenia, ulubiona potrawa, tytuł ulubionej 

książki lub bajki itp. oraz odcisk dłoni i stóp dziecka. W poniedziałek 

wybrane dziecko przynosiło w teczce swoje zdjęcia – do umieszczenia 

na plakacie „Bohater Tygodnia” na drzwiach sali oraz zdjęcia rodziny, 

przyjaciół, zwierząt, a także ulubione zabawki, książeczki i bajki na płytach 

CD, które znalazły się w "Kąciku Bohatera Tygodnia".  

 Bohater Tygodnia przez cały tydzień korzystał też  z przywilejów: 

nosił specjalną odznakę (wykonaną  z pomocą rodziny 

w weekend); 

 stał zawsze w pierwszej parze; 

 miał prawo siedzieć na dywanie koło nauczycielki; 

 miał prawo wyboru zabawy dla całej grupy; 

 życzył smacznego przed każdym posiłkiem; 

 cieszył się swobodą przynoszenia do przedszkola osobistych 

przedmiotów, które zostały umieszczone w "Kąciku Bohatera 

Tygodnia"; 

 przez cały tydzień był w centrum uwagi grupy; 

 przy stoliku siedział na specjalnie ozdobionym krześle. 

W piątek każdy Bohater Tygodnia otrzymał specjalny dyplom i książeczkę  

z rysunkami wykonanymi specjalnie dla niego przez koleżanki i kolegów  

z grupy . 

 Wielkim zaskoczeniem dla mnie było zaangażowanie rodziców, bo 

chociaż na początku do mojego pomysłu podchodzili  z rezerwą, to 

pod koniec roku na swoją kolej czekało już kilkoro dzieci. Niesamowita 

była też kreatywność rodziców współdziałających  z dziećmi 

w przygotowaniu książeczki czy medalu. Wielu rodziców odwiedziło też 



BIULETYN METODYCZNY nr 2 (33) I SEMESTR 2015/2016 

 
31 

naszą grupę, prezentując ciekawe działania od regionalnych, gwarowych 

opowieści, poprzez czytanie bajek, tańce, wspólne zabawy, język migowy 

czy pokazy pięknych baniek. W przedszkolu gościliśmy również pupili 

naszych bohaterów czyli papugę Kiki i świnkę morską.  

Myślę, że realizacja tego projektu przyniosła wiele ciekawych przeżyć 

(rozwiązał się np. problem: kto ma stać w pierwszej parze?) i radości nie 

tylko dzieciom, a dodatkowo wszystkie te wydarzenia rodzice mogli też 

śledzić na stronie internetowej naszej grupy. 

 
Mariola Brawańska 

ZSP nr 2 w Wodzisławiu Śl./Publiczne Przedszkole nr 8 

 

 

 

Katarzyna Hawel 
 

Gra miejska jako pomysł na realizację obowiązkowego 

projektu w gimnazjum. 

 Gra miejska „Zagraj ze mną w tolerancję” była akcją 

przeprowadzoną przez gimnazjalistów (uczniów klas drugich) w ramach 

realizacji obowiązkowego projektu edukacyjnego. Pomysł przeprowadzenia 

gry zrodził się na początku roku szkolnego, kiedy młodzież decydowała się, 

jakimi tematami zajmie się w swoich projektach. W trakcie roku jednak 

sama formuła,  z początku prosta, rozrastała się i w końcu stała się wielką 

akcją społeczną skierowaną do wszystkich młodych ludzi  z miasta Pszowa. 

Uczniowie postanowili, że chcą przeprowadzić rodzaj podchodów  

z zadaniami, a nauczyciele zaproponowali, aby przy okazji takiej akcji 

przyjrzeć się tym członkom społeczności, którzy mają odmienne od ogółu 

prawa i obowiązki  z racji różnych czynników.  

 Ostatecznie projektem zajęło się trzech nauczycieli (Katarzyna 

Hawel, Justyna Kicka i Hanna Krzykała) oraz 12 uczniów klas II. Podzielili 

się oni na 4 podgrupy, które przyjrzały się funkcjonowaniu tych 

szczególnych grup- uczniowie postanowili, że będą to DZIECI, 

OBCOKRAJOWCY, OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 
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oraz BEZROBOTNI. Każda grupa uczniów przeprowadziła „badanie 

terenu”, zapoznając się ze specyfiką grupy społecznej. Przeprowadzono 

kilka wywiadów np. z osobami niepełnosprawnymi, imigrantami 

mieszkającymi w Pszowie, animatorami osób niepełnosprawnych, 

odwiedzono Rejonowy Urząd Pracy, aby zorientować się w sytuacji osób 

bezrobotnych. Osobną grupą działań były wizyty uczniów w przedszkolach, 

gdzie czytano przedszkolakom „Bajki obywatelskie”, które pisaliśmy 

w projekcie dwa lata temu. Przeprowadzono też wywiady  z uczniami 

podstawówek na temat znajomości praw i obowiązków dziecka. Po tych 

wszystkich działaniach powstał materiał zbierający wiadomości 

oraz prezentujący wiedzę o prawach, obowiązkach i organizacjach 

zajmujących się omawianymi grupami. Prezentację pokazano na lekcjach 

wychowawczych w Gimnazjum w Pszowie. 

Kolejnym krokiem było wejście we współpracę  z CRIS-em (Centrum 

Rozwoju Inicjatyw Społecznych  z Rybnika). Jeden  z opiekunów napisał 

projekt, ubiegający się o dofinansowanie Gry miejskiej w Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach działania „Działaj lokalnie”. 

W początkach czerwca projekt uzyskał dofinansowanie.  

W międzyczasie toczyły się przygotowania do przeprowadzenia Gry- 

uczniowie przygotowali plakaty i zaproszenia, które roznieśli do wszystkich 

szkół, stworzono zasady gry, zaprojektowano zadania i lokalizację punktów 

gry (uczniowie poznali uprzednio zasady przeprowadzania gry ulicznej, 

tworzenia różnego rodzaju zadań, a nawet wzięli udział w Filmowej Grze 

Miejskiej w Rybniku, aby przyjrzeć się, jak to się robi w praktyce). 

Powstało 6 punktów związanych tematycznie  z grupami społecznymi. 

Również lokalizacja nawiązywała do tematyki punktu. Np. punkt 

omawiający problemy osób bezrobotnych zlokalizowano w bramie 

zamkniętej kopalni „Anna”. Uczniowie przygotowali zadania 

dla uczestników, wystrój punktu, materiały i inne. Powstała karta gry 

oraz mapka  z lokalizacją punktów.  

Równolegle jedna z podgrup zajęła się organizacją minigry 

dla przedszkolaków, które nie byłyby w stanie przejść długiej trasy biegu, 

więc miały swoje 4 zadania w różnych częściach rynku. (gra w klasy, tor 

przeszkód, malowanie rysunku grupowego na temat wylosowanego prawa 

dziecka, układanie gigapuzli  z symbolami organizacji zajmujących się 

prawami dziecka). 

Dofinansowanie  z CRIS-u zrodziło nowe możliwości. Dla wszystkich 

uczestników przygotowano koszulki  z logo gry (też stworzonej w projekcie 
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uczniowskim) oraz pendrivy  z nazwą projektu. Każdy punkt widoczny był  

z daleka dzięki banerom  z nadrukiem. W zabawie wzięło udział ponad 60 

przedszkolaków  z pszowskich przedszkoli pod opieką nauczycieli. 

Uczestnicy dużej gry przeszli kawał drogi (od kopalni przez MOK, 

przystanek, USC, lodowisko i gimnazjum), gdzie między innymi pisali CV 

Magdy Gessler i innych znanych ludzi, tańczyli tańce charakterystyczne 

dla różnych narodowości, uczyli się języka migowego, czytali Braill’em, 

zdobywali posadę sekretarki, czy przechodzili tor przeszkód, wcielając się 

w sytuację osób niepełnosprawnych oraz wykonywali wiele różnych innych 

zadań. Uczestnicy zakończyli rywalizację na dziedzińcu Gimnazjum, gdzie 

zorganizowano dla nich grilla i rozdano dyplomy i upominki. Wszystkie 

grupy uzyskały komplet punktów, a komentarze były entuzjastyczne 

a zabawa świetna no i, co docenili chyba najbardziej opiekunowie, 

pouczająca. W rywalizacji wzięły udział drużyny ze wszystkich szkół 

podstawowych oraz  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Gimnazjum 

w Pszowie. W sumie ok. 40 osób. W samą grę zaangażowali się dodatkowo 

nauczyciele gimnazjum i koledzy uczniów przygotowujących projekt. 

Podsumowaniem całego projektu będzie wydanie przygotowanej 

we wrześniu książeczki  z zadaniami dla dzieci na temat poruszany 

w projekcie. W książeczce znajdzie się też scenariusz gry oraz szczegółowy 

opis punktów i sposób przeprowadzenia zadań.  

Realizacja tego projektu jest prawdziwym sukcesem szczególnie uczniów, 

ale także nauczycieli i została włączona w obchody 20-lecia miasta. Mimo 

ogromu pracy przyniosła satysfakcję uczestnikom i realizatorom. Jedna  

z uczennic powiedziała po zakończonej grze  z szerokim uśmiechem 

na twarzy, że czuje się zrealizowana. Jest to przykład realizacji 

skomplikowanego, trudnego ale przynoszącego satysfakcję projektu 

uczniowskiego.  

 
Katarzyna Hawel 

nauczyciel języka polskiego w Gimnazjum w Pszowie 

doradca metodyczny z języka polskiego 
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Przykładowa karta do gry miejskiej 
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Przykładowa mapa do gry miejskiej. 
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NOWE TECHNOLOGIE 

 

 

Aleksandra Bienias 
 

Dyski pewnej polonistki. 

 

Pamiętam czas, kiedy za niskie 

czytelnictwo, brak szacunku dla słowa 

i nieostrożne posługiwanie się książką, głośno 

i bezkrytycznie obwiniałam Internet. Nikt ani 

nic nie było mnie w stanie przekonać, że duch 

Mickiewicza może krążyć w sieci. Dziś wiem, 

że tam jest, ma się bardzo dobrze, a zamiast seansów spirytystycznych 

proponuje spotkanie na ciekawych stronach czy w atrakcyjnych aplikacjach. 

W dużym uproszczeniu, po latach dydaktycznych doświadczeń, 

wychowawczych wyzwań, stoję na stanowisku, że Internet nie jest 

przeszkodą w nauczaniu języka polskiego, wręcz przeciwnie, jest istotnym 

komponentem działań metodyczno-wychowawczych, adekwatnych 

do możliwości i oczekiwań współczesnej młodzieży. O jego praktycznym 

wykorzystaniu, możliwościach i zasobach  z perspektywy polonistyki 

będzie traktował niniejszy artykuł. 

Szanowni Czytelnicy, nie posiadam urządzeń pamięci przenośnej, 

powszechnie zwanych pendrivami, a jeśli posiadam, nigdy nie potrafię ich 

znaleźć w krytycznych momentach, takich jak: lekcja czy publiczne 

wystąpienie wymagające wsparcia się przygotowaną wcześniej prezentacją. 

Ten brak rekompensuje mi jednak konto gmail, którego jestem, mimo wielu 

krytycznych głosów, dumnym użytkownikiem. Daje mi ono możliwość 

korzystania  z dobrze zorganizowanej poczty i kalendarza 

zsynchronizowanego  z telefonem, który dyskretnie acz stanowczo 

przypomina mi o kolejnych wydarzeniach  z moim udziałem. Jednocześnie 

to konto otwiera przede mną możliwość korzystania  z dysku Google, który 

nadrzędnie pełni dla mnie funkcję osobistej chmury, w której gromadzę 
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i archiwizuję wszelkie stworzone bądź adresowane do mnie  z zewnątrz 

dokumenty, bez względu na ich format i jakość. We właściwie opisanych 

przeze mnie folderach przechowuję sprawozdania, fragmenty dzieł 

literackich, ebooki, czy fragmenty muzyczne. Daje mi to ogromne poczucie 

bezpieczeństwa, gdyż dostęp do jakiegokolwiek komputera zapewnia mi 

jednocześnie dostęp do nich, odtworzenie ich, w razie potrzeby - edycję 

i możliwość udostępnienia innym użytkownikom. Niejednokrotnie, co 

prawda metaforycznie, dysk Google ratował mi życie, a co najmniej 

reputację osoby rzetelnej i systematycznej. Dzięki wykorzystaniu opcji 

offline, możliwe jest działanie na dokumencie, prezentacji bądź arkuszu 

w warunkach (o zgrozo!) braku dostępu do sieci. Warto jednak pamiętać, 

aby tę opcję wykorzystywać wyłącznie na urządzeniu osobistym! 

 Jednocześnie to samo narzędzie umożliwia mi tworzenie i edycję 

nowych dokumentów, które w razie potrzeby mogę zapisać w dowolnym 

formacie w pamięci twardej komputera. Tak powstała cała moja 

dokumentacja związana z awansem na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. Skrzętnie opisywałam swoje doświadczenia zawodowe, 

będąc pasażerką w autobusie, panią zasiadająca na rynkowej ławeczce, ba 

zdarzyło mi się to nawet czynić na szkolnym korytarzu.  Z łatwością 

wykorzystywałam do tego tablet bądź smartphon. Ogromną zaletą tego 

narzędzia w aplikacji Google jest fakt, że edytowany dokument nie wymaga 

świadomego zapisu, poprzez kliknięcie w ikonę “zapisz”, dzieje się to 

automatycznie i systematycznie - wszelkie zmiany zapisywane są 

w dokumencie na dysku Google.  

I to co najlepsze,  z czego korzystam równie często jak i ochoczo, 

to narzędzie w aplikacji o nazwie prezentacje Googla. To tam powstają 

wszystkie wykorzystywane przeze mnie prezentacje, służące celom 

dydaktycznym i nie tylko. Każda moja lekcja przeniesiona jest 

na prezentację, a w niej zapisany jest temat, cele lekcji i wymagania jakie 

stawiam uczniom. Kolejne slajdy dokumentują właściwy tok lekcji, 

zawierają zadania, hiperlinki do potrzbnych stron, filmiki czy obrazki. 

Każda epoka ma swój kolor, na przykład lekcje wprowadzenia w klasie 

pierwszej są zielone i tchną optymizmem, zaś lekcje powtórzeniowe 

w klasie czwartej, złowieszczo podkreślane są przez kolor czarny. Powtórki  
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z kolejnych partii materiału oznaczam kolorem czerwonym. Ma to 

korzystny wpływ na pamięć ucznia, systematyzuje mu wiedzę, a tok lekcji 

czyni konsekwentnym i przejrzystym. Atutem, który ma dla mnie ogromne 

znaczenie, jest fakt, że zebrane są one w jednym miejscu, podzielone 

na klasy i odpowiednio w nich przypisane. Dzięki temu mam możliwość: 

sięgnięcia do nich w każdej możliwej chwili, ponownego omówienia 

materiału, przywołania treści z poprzednich lekcji. To duży komfort 

dla mnie i dla moich uczniów.  

Aplikacja dysku Google jest moją ulubioną i konsekwentnie przeze 

mnie wykorzystywaną. Jestem laikiem w świecie możliwości IT, a mimo to 

poruszam się w niej intuicyjnie i często, jak się okazuje, efektywnie. Dzięki 

niej odkryłam Mindmap czy MindMup - atrakcyjne aplikacje do tworzenia 

map mentalnych i wiele innych możliwości równie atrakcyjnych co 

przydatnych. Czy boję się Internetu? Jasne, że tak! Czy ten strach mnie 

blokuje? Oczywiście, że nie! Codziennie odkrywam zalety sieci, jej 

możliwości, pracuję na zasobach a nie jej brakach, przede wszystkim zaś 

pracuję  z uczniem, dla którego ten świat jest światem naturalnym, danym 

i oczywistym. I tu moja sprawność, mój rozwój już nie jest kwestią mojej 

osobistej ambicji, a raczej nauczycielskiej wiarygodności. 

A Mickiewicz...no cóż, ma swój bezpieczny, wygodny i często odwiedzany 

folder w moim dysku Google. 

 

Aleksandra Bienias, nauczycielka języka polskiego w Zespole Szkół 

Zawodowych w Wodzisławiu Śląskim 
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Mirosława Dyka-Płonka 
 

„Poważny licealista  z tabletem” 

Tablety i smartfony na lekcjach języka angielskiego w szkole 

średniej? Brzmi trochę niepoważnie - wszak podręczniki pękate, repetytoria 

grubaśne, słowniki i zbiory zadań 

maturalnych nie do opanowania w dwa 

i pół roku pracy w ogólniaku, a czasu 

na realizację podstawy programowej 

za mało, wciąż za mało...No 

i konieczność trenowania technik 

egzaminacyjnych, i ta wielka 

odpowiedzialność - wszak wynik 

egzaminu maturalnego najczęściej 

decyduje również o przyszłości 

licealistów. 

Okazuje się, że warto było spróbować. Od września 2014 testuję  z moimi 

klasami przydatność oraz zasadność wykorzystywania nowych technologii 

w procesie nauczania i uczenia się - samodzielnie i w grupie, na lekcjach 

i poza szkołą. Dzięki udziałowi w projekcie "Ocean wiedzy i umiejętności" 

oraz I Nagrodzie w ogólnopolskim konkursie "Nasz Projekt eTwinning 

2014" udało mi się stworzyć klasopracownię wyposażoną w tablicę 

multimedialną, 15 tabletów i wizualizer.  

"Tabletową klasę" LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach 

zaprezentowałam nauczycielom i edukatorom europejskim w trakcie wizyty 

w nowoczesnym "Future Classroom Lab" Europejskiej Akademii Schoolnet 

(Bruksela, marzec 2015) oraz polskim innowacyjnym nauczycielom 

na konferencji "Inspir@cje 2015. Jak uczynić polską szkołę jeszcze lepszą" 

(Warszawa, lipiec 2015). Od kilku miesięcy dzielę się również tabletowymi 

doświadczeniami na blogach grup aktywnych "eduzmieniaczy" 

Superbelfrzy RP i Mobilizatorzy Edukacji oraz na portalu Edunews. 

Chciałabym dzisiaj zaproponować "przepracowane" już w mojej klasie 

aplikacje, wybrane  z przebogatej kolekcji narzędzi Web 2.0. czytelnikom 

Biuletynu PODN. Gorąco polecam przetestowanie poniższych aplikacji: 

 Pearltrees - jest portalem 

społecznościowym, 
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opierającym się na idei dzielenia się stworzonymi listami zakładek 

stron internetowych. Zakładki te zaprezentowane są w formie 

mapy myśli, na której każda strona oznaczona jest jako “perła”. 

Perły  z kolei są częścią “perłowego drzewa” ,  z którym połączone 

są tematycznie. Użytkownik ma możliwość stworzenia grupy, 

w której wyznaczone osoby rozwijają konkretne “perłowe 

drzewo”. 

W Pearltrees stworzyliśmy międzyoddziałową kolekcję słownictwa 

maturalnego, zbiór przykładów użycia konstrukcji gramatycznych 

w piosenkach oraz klasowy dzienniczek projektowy, dodając doń 

sukcesywnie zapisy kolejnych "tabletowych" lekcji gramatycznych 

i kulturowych, tworzonych przez uczniów gier edukacyjnych, 

symulacji matury ustnej lub internetowych akcji i projektów, 

w których bierzemy udział.  

 English Central - aplikacja bazująca 

na kolekcji kilkuminutowych filmików 

skatalogowanych tematycznie i według 

poziomów zaawansowania językowego  

z interaktywnymi ćwiczeniami 

słownictwa, wymowy i pisowni,  z wbudowaną opcją nagrywania 

własnej realizacji zadania oraz oceny.  

Stosuję ją jako rozgrzewkę językową, wprowadzenie nowego 

tematu, narzędzie indywidualizacji nauczania (na przykład 

dla uczniów szybciej wykonujących przydzielone klasie zadania), 

mini-lekcję kulturową lub rekapitulację przerobionego materiału. 

Uczniowie często sami dobierają poziom i tematykę filmiku, który 

chcą przestudiować. Korzystają wtedy  z własnych zestawów 

słuchawkowych. 

 Nearpod - umożliwia przeprowadzenie 

interaktywnych lekcji  z opcją 

współpracy klasowej i kontroli zadań 

przez nauczyciela - uczniowie pracują 

indywidualnie/w parach we własnym 

tempie, przesyłając rezultaty pracy  

z tabletem na konto nauczyciela, który 

steruje działaniami uczniów oraz pokazuje efekt zbiorowy 

na tablicy interaktywnej w czasie rzeczywistym.  
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Mamy już mini-biblioteczkę lekcji wybranych  z kolekcji 

Nearpoda. Niestety, nie wszystkie są darmowe, stworzenie 

autorskiego materiału jest czasochłonne, ale na pewno warto 

przetestować tę aplikację. 

 Kahoot i Quizizz - platformy 

do tworzenia i przeprowadzania 

interaktywnych quizów  

z wykorzystaniem tabletów klasowych 

lub urządzeń mobilnych uczniów.  

Powtórki materiału słownikowego, 

gramatycznego, kulturowego, 

możliwość współzawodnictwa 

w czasie rzeczywistym w klasie i 

we współpracy  z grupą uczniów 

w innej sali, w innej szkole, w innym 

kraju-to prawdziwy przebój edukacyjny , zapewniający absolutną 

mobilizację wszystkich graczy. Co więcej, uczniowie chętnie 

tworzą własne gry w aplikacji, przejmując rolę edukatora 

w klasie/szkole. Quizy gramatyczno-słownikowe stworzone przez 

moich pierwszaków spotkały się  z szacunkiem klas maturalnych! 

 ThingLink - interaktywne obrazy  

z odnośnikami, w których ukryć można 

linki do filmów, zadań, pytań, gier 

edukacyjnych, quizów. Wspaniałe 

narzędzie do tworzenia interaktywnych 

lekcji. 

 

Na razie zaproponowałam uczniom interaktywną lekcję na temat 

Walentynek - bawiliśmy się świetnie, nie dostrzegając, że 

równocześnie się uczymy. Kolejnym "rozpracowanym" sposobem 

korzystania  z aplikacji jest tworzenie zadań maturalnych  

z ukrytymi opisami i pytaniami do egzaminu ustnego. Planujemy 

stworzenie kolekcji do ćwiczeń - klasy drugie przygotują zestawy 

dla maturzystów. 

 Amara - edytor do tworzenia 

napisów do opublikowanych 

w Internecie filmów 
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Przetestowaliśmy narzędzie na prośbę nauczycieli, którzy chcieli 

wykorzystać popularny, wiralny filmik  z angielską ścieżką 

dźwiękową na lekcjach wychowawczych dla uczniów w szkole 

podstawowej. Bardzo przydatne narzędzie do ćwiczenia 

sprawności literackiego tłumaczenia  z języka obcego. 

 Pinterest - serwis społecznościowy przeznaczony 

do kolekcjonowania i porządkowania 

zebranych materiałów wizualnych.   

 

Pinterest to współczesny notatnik-

katalog nauczyciela/ucznia. Pozwala 

magazynować w utworzonych 

katalogach interesujące nas strony internetowe - samouczki, 

ciekawe aplikacje, materiały edukacyjne, filmy, audycje i artykuły 

do obejrzenia / odsłuchania / przeczytania w wolnej chwili, czyli 

nasza mobilna biblioteka znalezisk wszelakich. Dla mnie, jako 

nauczyciela, niezbędna, dla moich uczniów także przydatna - no 

ileż znalezionych, a potencjalnie interesujących stron, na które 

natknęliśmy się przypadkiem, można zapisać w zakładkach? 

 

 Generator i czytnik kodów QR - do szybkiego szyfrowania 

i odczytywania skomplikowanych linków, zadań, poleceń, 

wiadomości, aplikacji, kolekcji 

klasowych.  
 

Nasza pierwsza przygoda  z kodami 

QR to szkolne obchody 

Międzynarodowego Dnia Języków 

Obcych we wrześniu 2014. Skorzystaliśmy  z pomysłu 

udostępnionego przez grupę Superbelfrzy 

http://www.superbelfrzy.edu.pl i umieściliśmy tablice  z kodami 

do odczytania na szkolnych korytarzach. Skanowane 

uczniowskimi smartfonami kody prowadziły do aplikacji 

i platform edukacyjnych, związanych  z nauką języków obcych. 

Obecnie używam kodów QR do szybkiego przekierowania 

tabletów uczniów do strony,  z której chcę skorzystać w trakcie 

lekcji. Skanujemy wygenerowany wcześniej kod  z laptopa, tablicy 

interaktywnej lub tradycyjnego wydruku. Znacznie oszczędza nam 

to czas. Kody QR umieszczone na klasowych gazetkach 

zapewniają też zapominalskim i roztargnionym stały dostęp 

do klasowych kolekcji, kont gier, czy przydatnych aplikacji. 
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 Elementy Gamifikacji - gry edukacyjne.  
 

Jest ich całe morze: Johnny Grammar, 

Duolingo, Lingo Games,English 

Irregular Verbs, English Grammar 

Games, Two Minute English plus setki 

innych, dostępnych w androidowym 

Sklepie Play. Instalujemy i stosujemy 

w miarę potrzeb - w ramach 

rozgrzewki językowej, powtórek, 

szybkich sprawdzianów wiedzy, oddechu po trudnym teście 

lub próbnej maturze, dla rozrywki i nauki, w nagrodę i ...za "karę". 

 

 

 Storybird - biblioteka wizualnych historyjek na każdy temat.  

 

Stworzyliśmy wizualne zaproszenie 

do projektu eTwinning Plus, 

przeglądamy kolekcję Storybird, 

komentujemy prace innych. Tworzenie 

materiałów własnych jest czasochłonne; 

atrakcyjna forma może jednak zachęcić 

do rozwoju umiejętności czytania 

i pisania w języku obcym. 

 

 

 MOOC - kursy i konkursy on-line - zachęta do samodzielnego 

uczenia się i rozwijania zainteresowań poprzez korzystanie  

z darmowych platform moodle. 
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Staram się podpowiadać uczniom możliwości samokształcenia się 

poprzez udział w kursach internetowych, proponowanych 

na przykład przez Future Learn Academic Network ( Exploring 

English Language and Culture, Muslims in Britain). Wiem, że 

nieczęsto umieją dotrwać do końca. To, że próbują jest jednak 

dla mnie bardzo ważne. Braliśmy udział w Mistrzostwach Polski 

Uczniów w Nauce J. Angielskiego "Langloo Cup 2014" - 

spróbować chciało wielu, konkurs  z certyfikatem finalisty 

i nagrodami zakończyło dwoje uczniów. Młodzi nie mają czasu, 

ale może kiedyś, kiedy nadejdzie właściwy czas, przypomną sobie, 

gdzie i jak szukać możliwości samokształcenia w wybranej 

dziedzinie. 

 

 Insta.Ling - odwrócona klasa. 

Platforma do nauki słownictwa 

promuje systematyczność 

w uczeniu się - najwyższe 

wyniki osiągają ci, którzy 

regularnie ćwiczą słówka. 

Codzienne ćwiczenia można 

wykonać w czasie dojazdu 

do szkoły, przerwy 

śródlekcyjnej, reklamy podczas oglądanego filmu, nawet w trakcie 

lekcji, jeżeli wcześniej od innych uda się ukończyć zlecone przez 

nauczyciela zadanie lub test. Sesja nauki zabiera jedynie około 5-8 

minut dziennie-rezultat, czyli ilość zapamiętanych i prawidłowo 

stosowanych w kontekście językowym słówek okazuje się być nie 

do przecenienia.  
 

Nowy zestaw słówek do opanowania wprowadzam przed 

przejściem do kolejnego modułu  z podręcznika. Dzięki temu 
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w naszej "odwróconej" klasie nie tracimy czasu na walkę  

z nieznanym słownictwem; możemy skupić się na ćwiczeniu 

umiejętności językowych i rozwiązywaniu indywidualnych 

trudności. Program jest też bardzo pomocny dla uczniów często 

nieobecnych w szkole oraz dla maturzystów. W III i IV edycji 

Programu przyznano nam Złote Certyfikaty Jakości Kształcenia 

Języka Angielskiego w uznaniu wyników naszej pracy. 

W programie brały udział wszystkie moje klasy.  

 

Wszystkie przedstawione powyżej aplikacje zostały wprowadzone, 

przetestowane i w przewadze "polubione" przez moich uczniów w ciągu 

ostatniego roku szkolnego. Jako doświadczony nauczyciel, dostrzegam 

trudności i pułapki pracy  z tabletami ; być może kiedyś je szczegółowo 

opiszę. Przyznaję również, że przygotowanie lekcji  z wykorzystaniem 

nowych technologii w klasach licealnych jest bardzo czasochłonne, 

wymaga ciągłego dokształcania się w zakresie TIK, współpracy  z uczniami 

oraz wielkiej ostrożności w korzystaniu  z Internetu. Nie wyobrażam sobie 

jednak powrotu do rządów podręcznika, kartki  z zeszytu, kredy i czarnej (a 

nawet jednej dla wszystkich - multimedialnej) tablicy oraz dominacji 

nauczyciela, jako nieomylnego mistrza i mentora w klasie szkolnej XXI 

wieku.  

 

Linki do aplikacji oraz nasze klasowe przykłady ich zastosowań umieściłam 

w otwartej prezentacji Google Disc pod adresem: http://bit.ly/1Sp0hVu  

 

Tabletową klasę LO w Rydułtowach można zobaczyć pod adresem: 

https://youtu.be/XhTdZTYQut8 

 

 
Mirosława Dyka – Płonka, nauczycielka języka angielskiego 

w Liceum Ogólnokształcącym w Rydułtowach 
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SCENARIUSZE ZAJĘĆ 

 

Joanna Andreczko 

Ilona Ledwoń 

 

„Scenariusz uroczystości  z okazji Dnia Górnika” 

 

Przebieg uroczystości:  

1. Powitanie gości przez Panią Dyrektor. 

2. Powitanie gości przez nauczyciela: 

Kochani górnicy – Barbórka – jest waszym najwiynkszym świyntym.  

Z tej okazji przygotowalimy krótki program artystyczny trocha 

na poważnie, trocha do pośpiywanio.  

„Górnicy, górnicy w ciemności sjyżdżocie, lecz jak do Barbarki 

Świyntej pożykocie, zaro wom słoneczko błyśnie przy robocie. To je 

najważniejsze czego do was chcemy, w dniu waszego świynta tego 

winszujymy. Zaproszomy do wspólnej zabawy. Na dobry początek 

zaśpiewajmy wspólnie jedną  z najbardziej znanych piosenek 

biesiadnych.” 

 

Piosenka „Karolinka” (taniec) dz. 6-letnie 

Dzieci ustawione są jak w poprzednim tańcu, ręce mają oparte na biodrach. 

„Poszła Karolinka do Gogolina! – (bis) - dziewczynki idą jedna za drugą 

w kole i wracają na swoje miejsca. 

„A Karliczek za nią, jak za Młodą Panią ,  z flaszeczką wina” - chłopcy 

postępują jak dziewczynki. 

 „Wróć się Karolinko, bo jadą goście” – chłopcy przytupują nogą na słowa: 

„wróć się” i „bo jadą”. 



BIULETYN METODYCZNY nr 2 (33) I SEMESTR 2015/2016 

 
47 

 „Ja się już nie wrócę, bo się bardzo smucę, bom już na moście” – 

dziewczynki przytupują na słowa: „ja”, „bo” i „bom”. 

„Sprzedała korale i zausznice” –(bis) – dziewczynki idą jedna za drugą 

i ustawiają się w półkolu. 

„Kupiła se folwark, kupiła se folwark i kamienice” – chłopcy ustawiają się 

za dziewczynkami. 

Tera na poważnie… Świynto Barbara je waszom patronkom. Łona dycki 

stoi za wami i was strzeże łod wszelakigo zła. Posłochejcie wiersza 

o Świyntej Barbarze. 

Wiersz „Świynto Barbara” 

Dziecko 1:  

Schodzą górnicy pod ziemię 

w ciemność daleką od słonka. 

Wychodzi im tu naprzeciw 

Święta Barbara, patronka.  

 

Dziecko 2:  

Płomień chybocze się w lampach, 

na czarnej ścianie drżą cienie. 

- Szczęść Boże – słychać głos świętej. 

Serdeczne to pozdrowienie. 

 

Dziecko 3:  

- Szcześć Boże – górnicy chórem  

odrzekną swojej patronce. 

I jasno w czarnej kopalni, 

jak gdyby wzeszło tu słońce. 

 

Narrator – nauczyciel 

Harujecie na tej grubie, pocicie się, przemynczocie, tracicie zdrowie, a som 

tacy, co nie wiedzom jeszcze skond się biere wongiel, jak wyglondo tam 

na dole i co my  z niego momy zrobione, ale zaro się dowiedzom. 
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Inscenizacja wiersza „Węglowa rodzinka” 

Dziecko 1:  

Światło nam rozjaśnia domy i ulice, za to Was górnicy całuję w policzek. 

 

Dziecko 2:  

Ja Was pocałuję kilka razy nawet, bo  z waszego węgla mam dużo zabawek: 

mam lale, mam też kilka talerzyków, one także są  z plastyku. Plastyk jest 

zrobiony  z węgla, węgiel – mamy od górników. 

 

Dziecko 3:  

A ja Wam się kłaniam za piękne tkaniny, za stroje dla lalek i piękne 

sukienki. Wiem, że  z węgla są zrobione i nazwano je stylonem.  

 

Dziecko 4:  

Raz miałem straszny katar, a psik…a psik…Łyknąłem cztery proszki, 

a psik…a psik…Choć każdy  z nich był gorzki – katar znikł. Krzyknąłem – 

Aspiryna to bardzo dobry lek, a choć zrobiona  z węgla, to biała jest jak 

śnieg. 

 

Dziecko 5:  

Powiem Wam dwa słowa, lubię podróżować. A gdyby górnicy mało węgla 

dali, hutnicy nie mogliby wytopić stali. Ze stali,  z żelaza, robi się maszyny, 

okręty, tramwaje, pociągi i szyny… 

 

Dziecko 6:  

By piec ciepła nie żałował, by prąd powstał w elektrowni, by powstały 

tkaniny, aspiryny, maszyny, okręty…trzeba węgiel mieć. 

 

Narrator – nauczyciel 

Fest ciynżko musicie kochani górnicy, robić tam na dole, i na wierchu, żeby 

my mieli se czym pograć i żeby my nie mokli na deszczu. Ale to wszystko jest 

okupione potem górnika. Karlik też ciynżko robił, ale mioł jeszcze chynci 

do spiwanio. 
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Piosenka pt. „Krlik” (taniec) dzieci 6-letnie 

Dziewczynki i chłopcy ustawiają się naprzeciw siebie. 

-Karliku, Karliku! Co tam niesiesz w koszyku?- śpiewają dziewczynki, ręce 

mają oparte na biodrach. 

-Mam tam pyrlik stalowy. Hej stalowy! Do roboty gotowy .Hej! Hej 

gotowy! - śpiewają wszyscy chłopcy, a co drugi chłopak wychodzi krok 

do przodu, a potem wraca na miejsce. 

-Karliku, Karliku! Co tam niesiesz w koszyku? - śpiewają dziewczynki j. w. 

-Mam gołąbków po parze! Hej po parze! Chodźcie to wam pokaże! Hej! 

Hej pokaże! - śpiewają wszyscy chłopcy j. w. 

Narrator – nauczyciel 

Som też i tacy, kierym się nie chce czasym robić, ale majom prawo być 

zmyczeni. 

Kawał – dwoje dzieci: 

Dziecko 1: Antek, siedni se tu zy mnom. 

Dziecko 2: A co mosz Zdzisio na śniadanie? 

Dziecko 1: Sznita  z leberwusztym, swojskim. 

Dziecko 2: Ja? Dewej, alech je głodny. Dobre to mosz. 

Dziecko 1: Wiysz, jo bych tak chciał fedrować na północnym biegunie. 

Dziecko 2: A czemu? Cóż ci się też zachciało? Ciepło ci tu je, czy co? 

Dziecko 1: Niy, yno widzisz. Tam je poł roku noc, a poł roku dziyń. Poł 

roku bych społ, leżoł 

Dziecko 2: Czyś ty ogłup Antek? Drugi poł roku byś musioł fedrować! 

Dziecko 1: Chyba cie puczy! Przeca mie łobowionzuje ośmiogodzinny 

dziyń roboty! 
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Narrator – nauczyciel 

Nikierzi górnicy majom poważne hobby. Lotusom gołynbie, ale nie zawsze 

im one wracają do chałpy. 

 

Kawał – dwoje dzieci: 

Dziecko 1: Witej żoneczko! 

Dziecko 2: Szczynść Boże, Zefliczku. Siadej ku stole. Już ci leja zupa.  

Mom dzisiaj dobry żur  z ziymniokami. Bydzie ci smakowoł. 

Dziecko 1: Wiysz, co się stało? 

Dziecko 2: Niy. Co? 

Dziecko 1: W zeszłym tydniu Francik Buła jechał do Lublina na torg.  

Dołach mu tego mojego najlepszego gołymbia, żeby go tam puścił. 

Dziecko 2: No i co? No i co? 

Dziecko 1: Dyć Francik już downo przijechoł nazot, a mojego gołymbia jak  

ni ma, tak ni ma. 

Dziecko 2: Ja Zefliczku, gołąb prziszoł dzisiaj rano piechty. 

Dziecko 1: Piechty!? 

Dziecko 2: Ja, bo wiysz ty co? Francik mu zapomniał skrzydła rozwiązać.. 

 

Narrator – nauczyciel 

Kochani gornicy, Wasza pracowitość, zaradność jest bardzo doceniana 

przez wasze żoneczki. Posłuchejta se chopy na tym przykładzie. 

 

Kawał – chłopczyk i dziewczynka 

Dziewczynka: Karlik, jo ci tak pszaja, że  z tobą bych poszła na koniec 

świata, choćby my mieli żyć o wodzie i chlebie. 

Chłopczyk: Dobrze dziubeczku, toż ty się bydziesz o chleb starała, a woda 

to jo biera na siebie. 
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Narrator – nauczyciel 

Skoro som my Ślązokami, to muszymy se też przypomnieć, jak to pierwej 

na Śląsku tancowali. 

Taniec „Grozik” 

Narrator – nauczyciel 

Dziękujemy wszystkim za uwagę, ale chcielibyśmy jeszcze wszystkim naszym 

górnikom złożyć życzenia. 

Kochani Górnicy! 

Życzymy wam wszystkiego, co dobre i miłe, co budzi uśmiech i radością 

napełnia chwile. Niech spełnią się wasze pragnienia, niech słońce zawsze 

wam świeci, przyjmijcie te skromne życzenia od wszystkich tutaj dzieci. 

 

Śpiew : Sto lat… sto lat…  

  

  mgr Joanna Andreczko, mgr Ilona Ledwoń 

Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach 
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Joanna Andreczko 

Ilona Ledwoń 

 

„Nim rozbłyśnie pierwsza gwiazdka” – scenariusz zajęć 

otwartych dla rodziców. 

 

TEMAT ZAJĘĆ: „Nim rozbłyśnie pierwsza gwiazdka” - utrwalanie 

samogłosek prymarnych i sylab otwartych i zamkniętych PA.... LA… 

MA… GA… Kształtowanie umiejętności dodawania zakresie 9 

 

DZIAŁ PROGRAMOWY: obszar edukacji  z zakresu kształtowania 

gotowości do nauki czytania i pisania oraz wspomagania rozwoju 

intelektualnego dzieci wraz  z edukacją matematyczną. 

CELE OGÓLNE: 

 doskonalenie umiejętności czytania samogłosek prymarnych oraz sylab 

otwartych i zamkniętych 

 doskonalenie umiejętności odczytywania wyrazów,  

 doskonalenie umiejętności dodawania w zakresie 9. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE  

dziecko… 

 rozpoznaje i odczytuje samogłoski prymarne, 

 rozpoznaje i odczytuje sylaby otwarte (PA…, MA…, LA…, GA…), 

 układa wyraz  z rozsypanki sylabowej i odczytuje go, 

 wypowiada się na podany temat i słucha wypowiedzi innych, 

 identyfikuje poznane samogłoski i sylaby  z ich zapisem graficznym, 

 wykonuje działania matematyczne ( dodawanie) w zakresie 9, 

 czynnie uczestniczy w proponowanych zabawach, 

 wzmacnia więź emocjonalną w grupie oraz w gronie rodzinnym. 

 

 METODY:  

 czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, 

kierowania działalnością dziecka, 

 słowne: opowiadanie, rozmowa  z dziećmi, objaśnienie, 

 oglądowe: obserwacja, pokaz, przykład własny, 

 metoda nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej. 
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FORMA:  

 zbiorowa (zajęcia planowane  z całą grupą), 

 grupowa , 

 praca indywidualna. 

 

POMOCE: bombki i choinki papierowe, choinka sztuczna, bombki, anioły, 

sznur srebrny, pajacyk, obrazki - emblematy choinek do pracy grupowej , 

ilustracje demonstracyjne do odczytywania samogłosek i sylab otwartych, 

kolorowe obrazki do pracy grupowej, kartoniki  z sylabami otwartymi, 

koperty  z obrazkami i sylabami do zadań indywidualnych, płyta CD  

z piosenką, wata, patyczki, klej, nożyczki, elementy dekoracyjne, słoiki. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

Powitanie : „Słonko ma bardzo dobre zwyczaje,  

 mówi dzień dobry, gdy rano wstaje, 

 my też te zwyczaje znamy, 

 mówimy dzień dobry, gdy się spotykamy”. 

  

1. Wprowadzenie w tematykę zajęcia poprzez opowiadanie 

nauczyciela pt. „Wigilijny sen”. 

 

2.  Odkrywanie na tablicy kartoników z sylabami otwartymi i zamkniętymi 

oraz samogłoskami prymarnymi według zasad nauki czytania metodą 

„Kocham czytać” J. Cieszyńskiej celem odkrycia obrazka 

przedstawiającego treść opowiadania. 

 

3. „Choinka strojnisia”- Dzieci zostają podzielone na grupy. Każda  

z grup otrzymuje choinkę i bombki. Na choince znajdują się liczby od 4-9, 

na bombkach znajdują się  z jednej strony działania na dodawanie, a  

z drugiej strony sylaby i samogłoski. Zadaniem dzieci jest poprawne 

obliczenie działania i ułożenie bombki na choince w miejscu liczby 

właściwej dla wyniku działania. 

 

4. „Bożonarodzeniowa tradycja ” – zabawa ruchowa ilustrująca treść 

piosenki.  

 

5. „Świąteczne upominki” – praca indywidualna . Każde  z dzieci 

odszukuje w sali kopertę ze swoim imieniem. Zadaniem dzieci jest: 
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 przyporządkowanie zabawki oznaczonej sylabą do odpowiedniego 

prezentu, 

 przyporządkowanie sylaby rozpoczynającej wyraz do właściwego 

obrazka, 

 ułożenie wyrazów  z rozsypanki sylabowej i podpisanie właściwych 

obrazków. 

 

6. „Magiczne drzewko” – wykonanie wspólnie  z rodzicami choinek  

z waty, dekorowanie drzewek wybranymi elementami dekoracyjnymi 

według własnego pomysłu. 

 

7. „Rodzinne kolędowanie” – podziękowanie za udział w zajęciach, 

składanie życzeń świątecznych, poczęstunek rodziców i dzieci, wspólne 

śpiewanie kolęd. 

 

 mgr Ilona Ledwoń mgr Joanna Andreczko 

Przedszkole Akademia Wyobraźni w Marklowicach  
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Marzena Kulig 

Monika Szewczyk 

 

„Polska naszą Ojczyzną” – zajęcia dla I klasy 

integracyjnej. 

 

Edukacja polonistycza:  

 Wypowiedzi uczniów na temat Polski i jej symboli narodowych 

na podstawie filmu animowanego dla dzieci „Polak Mały”,  

 Zapisywanie zdań  z uzupełnianką wyrazową,  

 Swobodna rozmowa na temat zaprezentowanych symboli 

narodowych i ich poszanowanie. 

Edukacja techniczna:  

 Wykonanie godła i flagi Polski,  

 Wykonanie pracy pt. „Mapa marzeń”. 

Edukacja matematyczna:  

 Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20. 

Edukacja muzyczna:  

 Osłuchanie się  z hymnem Polski – „Mazurek Dąbrowskiego”,  

 Wyjaśnienie wyrazu „hymn” i okoliczności, w jakich można go 

usłyszeć oraz zwrócenie uwagi na godną postawę podczas 

słuchania i śpiewania hymnu.  

 

 

 Cel główny: Zapoznanie dzieci  z flagą, godłem i hymnem Polski.  

 

Cele operacyjne. 

Wiadomości: 

 poznaje symbole narodowe Polski, 

 wyjaśnia znaczenie symboli narodowych w życiu każdego 

człowieka. 

Umiejętności: 

 rozumie czytany tekst, 

 odpowiada poprawnie na zadawane pytania, 

 zapisuje poprawnie do zeszytu określony wyraz, zdanie, 

 układa zdania  z rozsypanki wyrazowej, 

 samodzielnie sprawdza poprawność wykonania zadania, 

 wykonuje pracę techniczną na określony temat. 
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Postawy: 

 wie, jak zachować się podczas słuchania hymnu narodowego, 

 potrafi współdziałać w grupie. 

 

 

Metody:  

 słowna - pogadanka, rozmowa, 

 oglądowa - film, mapa, 

 praktycznego działania - ćwiczenia, układanki, wyklejanki,  

 czynnościowa. 

 

Formy pracy: 

 zbiorowa jednolita i zróżnicowana, 

 indywidualna jednolita i zróżnicowana. 

 

Środki dydaktyczne:  

Mapa Polski – puzzle, film animowany „Polak mały”, mapy marzeń, kontur 

mapy Polski, puzzle :godło Polski, karta pracy: uzupełnianka wyrazowa, 

zeszyt przedmiotowy, symbole narodowe ( godło, flaga, hymn 

narodowy),płyta  z nagraniem hymnu narodowego. 

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ 

 

1. Wprowadzeni: Polska naszą Ojczyzną.  

Ułożenie puzzli mapy Polski na tablicy i zapisanie tematu przez 

nauczyciela.  

Uczniowie wykonują obliczenia matematyczne  z zakresu dodawania 

i odejmowania do 20 i układają puzzle w poprawne miejsca (uzyskują 

wyniki). 

 

2. Oglądanie filmu „Polak mały” 

"Polak Mały!" film o polskich symbolach narodowych dla najmłodszych  

 

3. Rozmowa kierowana na temat: 

- Czym jest dla nas Polska i kim my jesteśmy dla niej? 

(Doprowadzenie do stwierdzenia, że Polska jest naszą Ojczyzną, naszą 

matką, którą bardzo kochamy. Tu się urodziliśmy, tu żyjemy 

i posługujemy się językiem polskim. 
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- Jakie są nasze symbole narodowe?  

Godło, flaga i hymn. 

4. Zabawa integrująca grupę.  

- wykorzystanie słownictwa angielskiego  

 Flaga …………….. 

 Orzeł……………….. 

 Polska………………. 

 Godło…………………. 

5. Praca grupowa jednolita  

5 grup: na każdym stoliku leży duża kartka  z napisem POLSKA TO: 

Zadaniem dzieci jest wklejenie; 

 Konturu mapy Polski i narysowanie go po śladzie. 

 Godła Polski – ułożenie go  z 4 puzzli (zał. 1) 

 Flagi Polski: wycięcie 2 prostokątów i prawidłowe ułożenie 

(zał. 2) 

 Układanka wyrazowa: Stolica Polski to Warszawa. Moje 

miasto to Radlin. 

Zawieszenie prac na tablicy. 

6. Praca indywidualna zróżnicowana  

Uczniowie przepisują temat do zeszytu oraz uzupełniają tekst 

wyrazami  z ramki. 

Jestem Polką/Polakiem. Polska to moja Ojczyzna. Symbole 

narodowe to: flaga, godło i hymn (zał. 3). 

Dostosowania do uczniów  z orzeczeniami to min.; powiększona 

czcionka, pisanie po śladzie, wyklejanka wyrazowa.  

7. Praca domowa  

Pokoloruj godło Polski i wklej je do zeszytu. 

8. Ewaluacja zajęć.  

Zaproszenie uczniów do kręgu i podsumowanie wiadomości. 

Powtórzenie angielskich słówek. 

Odśpiewanie piosenki „Jestem Polką i Polakiem”. 
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ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

 
(zał. 1) 
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(zał. 1) 
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Uzupełnij zdania wyrazami  z ramki. Pamiętaj o postawieniu kropki 

na końcu każdego zdania. 

 

Polakiem/Polką Ojczyzna flaga godło hymn 

Jestem ………………………………………………………. . 

Polska to moja ……………………………………………. . 

Symbole narodowe to: ………… ,……………., …………. . 

(zał. 3) 

 

Marzena Kulig 

Monika Szewczyk 

nauczycielki Zespołu Szkół Sportowych w Radlinie 
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Katarzyna Kuśka 

 

„Zwiastuny wiosny” – scenariusz zajęć w klasie I  

z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. 

 

Cele główne:  

 zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wiosną, 

 doskonalenie umiejętności czytania, pisania i liczenia za pomocą 

zabaw edukacyjnych. 

 

Cele operacyjne: 

Wiedza: 

 zna nazwy przedstawionych zwierząt, roślin, przedmiotów 

oraz zjawisk atmosferycznych, 

 wie jakie zmiany zachodzą w przyrodzie na wiosnę, 

 zna litery alfabetu oraz cyfry, 

 zna zasady zabaw muzyczno- ruchowych. 

 

Rozumienie: 

 uczeń rozumie polecenia nauczyciela, 

 rozumie zasady poszczególnych zabaw i zadań. 

 

Umiejętności: 

 rozpoznaje przedmioty na ilustracji, 

 redaguje zagadki na ich temat, 

 swobodnie wypowiada się na podany temat, 

 czyta wyrazy i potrafi je podzielić na głoski, 

 z uwagą ogląda filmik i potrafi odpowiedzieć na pytania, 

 uzupełnia krzyżówkę nazwami zwierząt, zapisuje rozwiązanie 

 gra na instrumentach pod dyktando n- la, 

 rozwiązuje łamigłówki, 

 liczy w zakresie 13, 

 uzupełnia magiczne kwadraty, 

 koncentruje uwagę na wykonywanym zadaniu. 

 

Postawy: 

 uczeń dba o przyjazną atmosferę podczas zabawy, 

 szanuje pomysły oraz pracę innych. 
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Metody: 

 słowna 

 praktyczna 

 gier i zabaw 

Formy pracy: 

 zbiorowa jednolita 

 grupowa jednolita 

 indywidualna jednolita  

Środki dydaktyczne: 

 tablica interaktywna  

 e-book 

 magnetofon 

 nagrania muzyczne do zabaw ruchowych 

 ilustracje związane  z wiosną 

 piórka i kwiatki 

 instrumenty 

 filmik  

 klocki i szarfy 

 karty do czytania globalnego 

 ćwiczenia 

 

Przebieg zajęć 

1. Powitanie gości. 

2. Wprowadzenie do zajęć poprzez zabawę „ Dźwięki wiosny”. 

Dzieci siedzą na dywanie. Nauczyciel podaje zasady zabawy 

(uczniowie mają znaleźć w sali ilustracje nie zdradzając innym, co 

się na nich znajduje.) 2 osoby wychodzą za drzwi. Następnie 

nauczyciel dzieli dzieci na grupy: zwierzęta, rośliny, zjawiska 

atmosferyczne i przedmioty, przydzielając im różne odgłosy. 

Zadaniem dzieci, które wracają do klasy jest pogrupowanie 

uczniów według wydawanych dźwięków. Następnie uczniowie 

redagują zagadki lub pokazują gestem znaczenie własnych 

ilustracji ( nauczyciel losuje kolorowe klocki, aby ustalić, kto 

zadaje zagadkę, a kto odpowiada). 
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3. Rozmowa na temat zwiastunów wiosny:  

 Dlaczego zebraliśmy takie rysunki?  

 Co je łączy?  

 Jakie zwierzęta budzą się z zimowego snu? 

 Jak nazywają się pierwsze wiosenne kwiaty? 

 Jakie ptaki przylatują do nas na wiosnę? 

 Jak zachowują się ludzie? 

 Jaka jest pogoda? 

 Kiedy przyszła do nas wiosna?  

4. Tworzenie słońca pojęć- zawieszanie rysunków na tablicy. 

5. Zabawa-”Głoskomania” 

Dzieci siedzą w kręgu. Jedna osoba stoi w środku czyta wyraz 

i głoskuje go. Wypowiadając pierwszą głoskę, wskazuje na siebie, 

a potem na kolejne osoby z kręgu. Ten, na kogo wypadnie ostatnia 

głoska, wstaje i kontynuuje zabawę, a osoba ze środka siada 

na jego miejscu. 

6. Powitanie wiosny zabawą muzyczną „Witam Cię” 

7. Oglądanie filmiku  z zasobów Scholaris „Zwiastuny wiosny”- 

zabawa na tablicy interaktywnej. 

8. Ćwiczenia dłoni i palców przed pisaniem. 

9. Uzupełnianie krzyżówki, zapis rozwiązania w ćwiczeniach. 

(Kalendarzowa wiosna rozpoczyna się 21 marca) 

10. Zabawa muzyczno- ruchowa „Deszczyk” 

11. Gra w wiosenną pogodę na instrumentach: 

Słoneczko – grają trójkąty 

Deszczyk- grzechotki 

Burza- bębenki 

Śnieg- dzwonki  z rączką 

Wiatr- tamburyno 

Słoneczko za chmurką- patyczki 

Nauczyciel wskaźnikiem wskazuje rysunki pogody, a dzieci grają 

pod dyktando bez muzyki i  z muzyką- „Wiosna w błękitnej 

sukience”. 
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12. Zabawy wyciszające 

 Masażyki- do wiersza Laury Łącz 

Spadła deszczu kropla – PLUM  

Zawiał ciepły wietrzyk – SZUM  

Coś pachnie w powietrzu – KWIAT  

Zamienia się wokoło – ŚWIAT  

Co to tak śpiewa? - PTAK 

 Czyżby przyszła wiosna? -TAK!!! 

 Ćwiczenia oddechowe. Połowa grupy otrzymuje ptasie 

piórka, a druga połowa grupy staje pod wiszącymi 

(przymocowanymi do lamp) kwiatuszkami – wprawianie 

w ruch przedmiotów poprzez dmuchanie. Po chwili 

zmiana. 

 Ćwiczenia w ławce- ruchy naprzemienne (leniwe ósemki, 

sowa, ładowanie akumulatora, kapturek myśliciela) 

13. Wiosenne łamigłówki matematyczne. 

Nauczyciel wyświetla na tablicy łamigłówkę. Każdy kwiatek np. bratek to 

ta sama liczba. Kiedy dziecko poda jaką jest liczbą, odwraca wszystkie 

kartoniki  z tą roślinką  

i wykonuje kolejne obliczenia. 

 

bratek+ bratek = 10 

Sasanka + bratek = 9 

10 – zawilec =7 

Zawilec + pierwiosnek = 13 

Sasanka + zawilec +bratek = 12 
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14. Zabawa na tablicy interaktywnej- uzupełnianie magicznych 

kwadratów. 

15. Zabawa na kolana 

Uczestnicy siedzą na krzesłach w kręgu. Prowadzący stoi  

z boku. Zadaje pytania, na które można odpowiedzieć "tak" 

lub "nie", np.: "Czy słyszałeś dziś jakiegoś ptaszka"? Kto może 

odpowiedzieć twierdząco, przesiada się na krzesło, znajdujące 

się  z prawej strony. Jeżeli już ktoś na nim siedzi, zajmuje 

miejsce na jego kolanach. Osoba ta jest wtedy zablokowana 

i musi czekać, aż jej kolana będą wolne  

( na jednym krześle mogą siedzieć najwyżej 3 osoby). Zabawę 

kończymy w chwili, gdy komuś uda się wrócić na swoje 

miejsce.  

16. Podsumowanie zajęć – ewaluacja. Wymień jak najwięcej 

informacji o tym, co robiliśmy na zajęciach. 

17. Pożegnanie. 

 

Katarzyna Kuśka 

Zespół Szkół w Rydułtowach 

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej  
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Hanna Kuzyszyn 

Katarzyna Bluszcz 

 

„New York City’s chess scene” –  

scenariusz zajęć warsztatowych  z języka angielskiego 

dla gimnazjum. 

 
Temat: New York City’s chess scene –  

Wiecznie żywe hobby nowojorczyków – gra w szachy  

 

Zajęcia warsztatowe są przeznaczone dla uczniów gimnazjum. Czas 

realizacji tych zajęć to 1,5 h (2 godziny lekcyjne następujące jedna 

po drugiej). Same zajęcia mają stanowić formę zdrowej rywalizacji między 

klasami. W trakcie pracy indywidualnej i grupowej uczniowie uczą się 

odpowiedzialności, wytrwałości, umiejętności podejmowania decyzji jak 

również umiejętności podziału obowiązków. Warsztaty pozwalają rozwijać 

szeroko rozumiane zdolności interpersonalne oraz wspierają naukę 

korzystania  z różnych źródeł informacji. Całe zajęcia mają również 

ogromne oddziaływanie wychowawcze. 

Etap edukacyjny: III  

Klasa: II/ III 

Metody i formy pracy: podające, praktycznego działania, poszukujące, 

aktywizujące, projektów, problemowe, burza mózgów, praca w grupach 

pod kontrolą nauczyciela, tematyczna mapa mentalna, słuchanie ze 

zrozumieniem dla uzyskania konkretnych informacji, korekta prac, 

samoocena.  

Pomoce i środki dydaktyczne: zestawy dla poszczególnych grup 

(komputer  z dostępem do Internetu, szachy/warcaby, przygotowany 

wcześniej fragment planszy do gry w szachy).  

Cel główny: wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce – 

porozumienie się w języku angielskim w celu zrealizowania wspólnej idei 
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Cele szczegółowe: 

 uczeń rozwija bazę środków językowych, w szczególności 

leksykalnych dotyczących kultury, nauki i techniki. 

 uczeń współdziała w grupie. 

 uczeń poznaje elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego 

języka 

z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego. 

 uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym, również 

za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. 

 uczeń posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi 

do zdobycia wiedzy. 

 uczeń tworzy instrukcję gry. 

 uczeń konstruuje własną wypowiedź – przekazuje idee/pomysły 

przeciwnikom, przedstawia efekty swojej pracy. 

 

Cele sformułowane w języku ucznia/uczennicy 

Na dzisiejszych zajęciach będziesz doskonalić umiejętność pracy 

zespołowej i umiejętność tworzenia prac – quizu za pomocą komputera 

i instrukcji gry oraz poznasz elementy kultury USA.  

Przebieg zajęć 

I. Czynności organizacyjno–porządkowe (3 min.). 

Powitanie, sprawdzenie obecności.  

Przedstawienie celów i przebiegu lekcji.  

Zapisanie tematu lekcji. 

Podział klasy na grupy i przypomnienie zasad pracy w grupie. 

II. Rozgrzewka językowa – skojarzenia  związane z Nowym Jorkiem 

(4 min.).  

- What do you know about NY? 

- What are your associations with NY? 
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III. Film (5 min.). 

Elementy kultury państw obszaru języka angielskiego na podstawie filmu 

z kanału BBC Travel dotyczące Nowego Yorku i zamiłowania 

mieszkańców tego miasta do gry w szachy.  

http://www.bbc.com/travel/video/one-day-in/20121012-new-york-citys-

chess-scene  

IV. Krótka gra w szachy/warcaby i wybór tematów pracy (7 min.).  

Grupy grają w szachy/warcaby na punkty. Wszyscy zawodnicy biorą udział 

w grze (można w zależności od grupy grać parami bądź czwórkami). 

Wygrywa ta grupa, która w czasie 5 minut zdobędzie większą liczbę 

punktów. W ramach nagrody grupa wybierze dla siebie temat pracy 

warsztatowej. Poniżej przedstawiamy przykładową tabelę  z podziałem 

tematów na grupy.  

 GRUPA A GRUPA B 

Zadanie 

komputerowe 

Znane budynki i miejsca 

Nowego Jorku 

Znane osoby związane 

z Nowym Jorkiem 

Gra – szachownica Nauka i technika 

związana z Nowym 

Jorkiem 

Szeroko pojęta kultura 

związana 

z Nowym Jorkiem 

 

V. Praca w grupach (15-20 min.). 

Uczniowie  z każdej grupy mają do przygotowania po dwie prace związane  

z Nowym Jorkiem: jedna komputerowa, a druga to gra oparta 

na szachownicy.  

Zadanie komputerowe 

Uczniowie rozpoczynają pracę  z aplikacją internetową. Korzystając ze 

strony www.learningapps.com mają za zadanie przygotować dla przeciwnej 

drużyny zestaw pytań dotyczących Nowego Jorku. Aby utrudnić zadanie, 

pytania mogą dotyczyć jedynie kilku kategorii: znane budynki, ludzie  

i miejsca. Strona www.learningapps.com umożliwia tworzenie: 

wykreślanek, quizów „typu milionerzy”, odkrywania zaszyfrowanego 

obrazka, dopasowywania zwrotów do podanych kategorii itp. Forma pracy 

nie zostanie uczniom narzucona. Strona wymaga założenia dla uczniów 
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subkonta, nauczyciele przygotują konta uczniowskie wcześniej, uczniowie 

zostaną również przed zajęciami zapoznani  z działaniem strony. 

Zadania oparte na szachownicy 

Uczniowie mają za zadanie stworzenie instrukcji w języku angielskim 

do gry opartej na szachownicy. Plansza składa się tylko  z 10 pól (pola 

mogą być ułożone w dowolny sposób, np. prostokąt, litera L) . Jedna grupa 

tworzy grę dotyczącą szeroko pojętej kultury Nowego Jorku, a ich 

przeciwnicy nauki. Tematy mogą być luźno związane  z tymi 

zagadnieniami. Uczniowie mogą wykorzystać w instrukcji pionki, kostki, 

karty do gry. Cała instrukcja ma zwierać jasne i precyzyjne zasady gry.  

W załączniku znajduje się instrukcja do poszczególnych grup. 

VI. Wymiana grup (15 -20 min.).  

Uczniowie zmieniają grupy. Każda grupa ma 2 minuty na przedstawienie 

swoich dotychczasowych efektów pracy oraz przekazanie idei/zamiarów 

przeciwnikom. Praca nad nowym zadaniem może być kontynuowana 

według pomysłów przeciwników albo każda grupa może również zmienić 

wyobrażenia jakie miała konkurencja. 

VII. Przedstawienie przez uczniów efektów pracy w grupie (15 min.). 

Po zakończeniu działań projektowych grupy przedstawiają swoje prace, 

drużyny rozwiążą quizy swoich przeciwników.  

VIII. Podsumowanie zajęć (8 min).  

IX. Wypełnienie przez uczniów arkusza samooceny. 

Po zakończonych zajęciach uczniowie rozwiążą ankietę/kartę samooceny. 

Korzystać będą  z portalu internetowego www.testportal.pl  

Karta samooceny będzie dostępna dla wszystkich uczestniczących 

w warsztatach uczniów.  
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Załącznik 1 – instrukcja do pracy w grupie 

 

GRUPA A 

 

Macie przed sobą dwa zadania do wykonania.  

Pierwsze zadania polega na przygotowaniu zestawu pytań dla grupy 

przeciwnej dotyczącego znanych budynków i miejsc związanych  z Nowym 

Jorkiem. Do przygotowania tego zadania użyjcie strony 

www.learningapps.com. 

Drugie zadanie polega na stworzeniu instrukcji do gry opartej 

na szachownicy. Wasza plansza składa się  z dziesięciu pól ułożonych 

w prostokąt. Tematem przewodnim Waszej pracy jest nauka i technika 

zawiązana  z Nowym Jorkiem. Pamiętajcie, że instrukcja powinna być 

zrozumiała dla odbiorców i powinna zawierać precyzyjne zasady gry. 

Możecie wykorzystać pionki, kostki do gry, karty itp.  

 

PAMIETAJCIE! 

Forma pracy zależy od waszej kreatywności i umiejętności. Całkowity czas 

na pracę to 30 minut.  

Pracujcie razem. Życzymy powodzenia ! 
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GRUPA B 

Macie przed sobą dwa zadania do wykonania.  

Pierwsze zadania polega na przygotowaniu zestawu pytań dla grupy 

przeciwnej dotyczącego znanych osób związanych  z Nowym Jorkiem. 

Do przygotowania tego zadania użyjcie strony www.learningapps.com. 

Drugie zadanie polega na stworzeniu instrukcji do gry opartej 

na szachownicy. Wasza plansza składa się  z dziesięciu pól ułożonych 

w prostokąt. Tematem przewodnim Waszej pracy jest szeroko pojęta 

kultura zawiązana  z Nowym Jorkiem. Pamiętajcie, że instrukcja powinna 

być zrozumiała dla odbiorców i powinna zawierać precyzyjne zasady gry. 

Możecie wykorzystać pionki, kostki do gry, karty itp.  

PAMIETAJCIE! 

Forma pracy zależy od waszej kreatywności i umiejętności. Całkowity czas 

na pracę to 30 minut.  

Pracujcie razem. Życzymy powodzenia ! 

 

 
Hanna Kuzyszyn 

Katarzyna Bluszcz 

nauczycielki Zespołu Szkół w Rydułtowach 
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Ewa Czerwińska 

 

„You’re beautiful” – scenariusz zajęć do powtórki 

czasów gramatycznych na etapie gimnazjum. 

Lekcja przeznaczona jest dla uczniów klasy II i III gimnazjum. 

Obrazuje jedną ze strategii uczenia się gramatyki języka angielskiego, która 

może podnieść motywację uczniów i zachęcić do samodzielnej pracy 

w domu.  

Cel główny:  

 

Powtórzenie czasu Present Simple, Past Simple, Past Continuous i Future 

Simple.  

Podstawa programowa dla gimnazjum III.1 

Treści nauczania: 

1.1 – uczeń posługuje się słownictwem  z zakresu cech charakteru, uczuć, 

emocji, wyglądu człowieka, 

2.1 – uczeń reaguje na polecenia, rozumie ze słuchu, 

2.3 – uczeń określa główną myśl tekstu, 

3.6 – uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, 

8.3 – uczeń przetwarza tekst pisemnie, przekazując w języku obcym 

informacje sformułowane w języku polskim, 

10 – uczeń współdziała w grupie.  

 

Cele operacyjne: 

 

Uczeń wie: 

 jak wyszukuje się w tekście określone informacje, 

 jak aktywnie pracuje się w grupie, 

 jak korzysta się ze słowników, 

 jak za pomocą piosenki powtarzać czasy przeszłe i czas przyszły 

 

Uczeń utrwala: 

 czas Present Simple, Past Simple, Past Continuous, Future Simple 

– ich zastosowanie i budowę, 

 słownictwo  z lekcji  z zakresu wyglądu zewnętrznego, emocji, 

uczuć, 

 piosenkę “You’re beautiful” 
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 Uczeń potrafi: 

 budować zdania w wyżej wymienionych czasach gramatycznych, 

 tłumaczyć fragmenty zdań na język angielski, 

 czytać ze zrozumieniem i rozpoznawać związki między 

poszczególnymi częściami tekstu. 

 

Metody i formy pracy:  

 brainstorming, 

 metoda zakotwiczania, 

 metoda gramatyczno – tłumaczeniowa, 

 praca w grupach. 

Pomoce i materiały dydaktyczne: 

 karty pracy, 

 płyta CD i tekst piosenki, 

 arkusze szarego papieru, flamastry, 

 słowniki polsko – angielskie. 

Tok lekcji 

1. Wprowadzenie: 

 

 Sprawdzenie obecności, 

 Podział uczniów na 4 grupy, wyjaśnienie celu lekcji oraz zasad 

i form pracy, 

 Podanie tematu lekcji. 

 

2. Rozwinięcie: 

 

 Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo „beautiful”. Uczniowie, 

pracując w grupach, zapisują na arkuszach papieru synonimy 

słowa beautiful: pretty, nice, attractive, charming, good-looking, 

fine-looking, lovely, gorgeous, stunning, handsome, splendid, 

glorious, magnificent, superb, brilliant, awesome, good, enjoyable, 

worthy… Następnie je odczytują. 

Pre-listening: 

 Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, kto to jest James Blunt i czy 

znają jego piosenkę „You’re beautiful”. Zadaje im także pytanie, 

jaki jest ich ulubiony rodzaj muzyki. 

 Uczniowie otrzymują karty pracy. 
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While-listenieng: 

 Uczniowie, słuchając piosenki, uzupełniają brakujące słowa (w 

razie potrzeby słuchają tekstu piosenki 2x) Każda grupa otrzymuje 

inny fragment tekstu. Brakujące słowa są ściśle związane  

z czasami przeszłymi oraz czasem przyszłym. 

 Sprawdzenie poprawności wykonanego zadania. 

 Uczniowie, słuchając piosenki ponownie, układają ją w porządku 

chronologicznym i przyklejają na tablicy.  

Post-listening: 

 Uczniowie otrzymują cały tekst piosenki, ich zadanie polega 

na znalezieniu przykładów użycia czterech czasów gramatycznych 

i podania ich nazw. 

 Na kartach pracy i na tablicy grupują czasy gramatyczne, podając 

ich zastosowanie. 

 Zadanie egzaminacyjne – uczniowie tłumaczą na kartach pracy 

fragmenty zdań w oparciu o tekst piosenki (utrwalenie ww. czasów 

gramatycznych i słownictwa).  

 Nauczyciel zadaje uczniom pytania odnoszące się do tekstu 

piosenki, używając czasu Future Simple. 

 

 Podsumowanie: 

 

1. Nauczyciel prosi, by uczniowie na małych kartkach papieru dokończyli 

następujące zdania: 

 Na dzisiejszej lekcji podobało mi się……………. 

 

 Na dzisiejszej lekcji nauczyłem się/powtórzyłem…………… 

 

 Uczenie się gramatyki poprzez słuchanie piosenek sprawia, że…. 

 

Załączniki: 

1. Tekst piosenki, 

2. Karty pracy. 

 

 

Ewa Czerwińska 

nauczyciel języka angielskiego  

Gimnazjum im. prof. D. Lasoka w Turzy Śląskiej. 
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Krzysztof Witosz 

 

Olimpiada tematyczna ,,Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego”- forma pracy  z uczniem zdolnym. 

 

Olimpiada tematyczna ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” 

jest przykładem wymagającego, zarówno dla ucznia jak i nauczyciela, 

edukacyjnego przedsięwzięcia. Mająca charakter cyklicznego, 

ogólnopolskiego turnieju wiedzy impreza, obejmuje poszczególne okresy 

historyczne związane  z dziejami państwa polskiego oraz kształtowaniem 

się i praktycznym zastosowaniem polskich sił zbrojnych na przestrzeni 

wieków. Zasadniczo olimpiada obejmuje cztery zakresy tematyczne: 

 Od Cedyni do Orszy.  

 Od Obertyna do Wiednia. 

 Od konfederacji barskiej do powstania styczniowego. 

 Od legionistów do Żołnierzy Wyklętych. 

 

Stopień trudności, co zrozumiałe, związany jest  z tematyką, która 

w przeważającej mierze wykracza poza ramy programu szkolnego, jak  

i deficytem czasu wynikającym  z harmonogramu eliminacji 

oraz kalendarza szkolnych zajęć i obowiązków. Pozyskanie literatury 

związanej  z tematyką olimpiady ze względu na jej obszerności i niełatwą 

dostępność również nastręcza pewne problemy. Wyżej wymienione 

trudności bezsprzecznie stanowią o elitarności tejże olimpiady, ale nie są 

przeszkodami nie do przezwyciężenia.  

Kluczem do sukcesu jest podjęcie przez ucznia tego typu 

wyzwania i odrobina przysłowiowego ,,żołnierskiego szczęścia”, bowiem 

poszczególne etapy olimpiady mają w przeważającej mierze charakter 

testowy. Jednocześnie motywacja ucznia może wynikać  z zainteresowania 

przedmiotem wraz z szeroko rozumianą tematyką militariów danego okresu 

historycznego, chęci przeżycia ciekawej przygody związanej  z rywalizacją 

z rówieśnikami z obszaru województwa (etap I i II), bądź całego kraju (etap 

III), czy możliwością uzyskania tytułu laureata lub finalisty olimpiady, co 

przekłada się na wymierne korzyści związane z rekrutacją na studia wyższe. 

Uzyskanie tytułu laureata otwiera drogę na wybrany przez ucznia kierunek 

studiów humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 
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lub Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 

W przypadku finalisty jest równoznaczne  z uzyskaniem 100 punktów  

z matury z historii. Stąd też warto ,,zakasać rękawy”, gdyż, jak mawiał 

Sofokles: „Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych”. 

Jednocześnie olimpiada tematyczna ,,Losy żołnierza” wpisuje się 

w model kształcenia ucznia zdolnego, wymagającego bardziej elastycznego 

podejścia do procesu edukacji szkolnej. To założenie przyświeca systemowi 

szkolnictwa polskiego od lat 90. XX w. i nadal jest aktualne. 

W powszechnym pojęciu osoby zdolne uczą się szybko 

i efektywnie, dzięki czemu mają znacznie więcej szans na osiągnięcie 

powodzenia w życiu. Jednakże jest to tylko część prawdy. Sukces nie 

zawsze zależy od posiadanych umiejętności, zaś w istotny sposób związany 

jest  z odpowiednią strukturą osobowości i motywacją, pozwalającą 

na długotrwały wysiłek oraz pracę. Bezsprzecznie uzdolnienia ułatwiają 

osiągniecie założonych celów, ale ich automatycznie nie gwarantują. Zatem 

niezwykle istotne jest właściwe nakierunkowanie działań na rzecz 

krystalizowania i identyfikowania zainteresowań oraz zdolności ucznia. 

Wymaga to od nauczyciela nie tylko wiedzy  z zakresu reprezentowanej 

dziedziny nauki, ale również kompetencji poznawczych i cech osobowości 

umożliwiających ukazanie nie tylko celu na horyzoncie, co towarzyszenie 

uczniowi w twórczym i zarazem krytycznym poznawaniu rzeczywistości. 

Wzajemna relacja i włożony wkład pracy zapewne zaowocują obecnością 

na uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie w momencie 

ogłoszenia końcowych wyników olimpiady. Jednocześnie pamiętajmy, że 

kiedy pole bitwy opuszczą żołnierze  z danej epoki, pojawiają się na nim 

pamiętnikarze i historycy, którzy ostatecznie w imieniu Historii wygrają, 

bądź przegrają daną kampanię …  

 

Krzysztof Witosz 

nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze  

Zespół Szkół Technicznych im. rtm Witolda Pileckiego 

I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śląskich 
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GALERIA WYDARZEŃ 

ROKU 2014/2015 

Laureaci XV Powiatowego Konkursu 

Ortograficznego dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego 
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Złoty Wawrzyn 2015 
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Złoty Wawrzyn 2015 
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Powiatowy Konkurs Matematyczny dla klas I-III, 

Marklowice 2015r. 
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XIII Powiatowego Konkursu Matematycznego 

dla uczniów klas I i II szkół ponadgimnazjalnych 
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Konkurs „Śladami Pana Kleksa” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


