
1. Nauczyciel: Joanna Ogińska 

2. Przedmiot: wychowanie fizyczne 

3. Klasa: 3 TE 

4. Temat lekcji: Quiz sportowy 

5. Data lekcji: 24.04.2020 

6. Wprowadzenie do tematu:  

                      Quiz – rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej dla kilku osób, 

polegającej na przedstawieniu przez jedną z osób pozostałym zagadnienia w 

formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z 

zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować 

prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by 

odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji 

zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają 

warunków zadanych w pytaniu.  

Instrukcje do pracy własnej:  

Odpowiedz na pytania quizu przy pomocy dostępnych źródeł (internet, książki) 

oraz wiedzę własna. 

Praca własna:  

1. Które miejsce zajęła reprezentacja Polskich koszykarzy na Mistrzostwach 

Świata w 2019 roku? 

a) 3 

b) 7 

c) 8 

2. Co ile lat odbywają się Igrzyska Olimpijskie? 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

3. Ile czasu trwa dogrywka w piłce nożnej? 

a) 15 minut 

b) 2 x 15 minut 

c) 2 x 10 minut 

 



4. Ile wynosi dystans na trasie maratonu? 

a) 42 100 m 

b) 42 185 m 

c) 42 195 m 

5. Ile minut trwa jedna kwarta w najlepszej koszykarskiej lidze świata NBA? 

a) 10 

b) 12 

c) 15 

6. Kto zdobył najwięcej medali na Letnich Igrzyskach Olimpijskich z 

reprezentacji Polski? 

a) Irena Szewińska 

b) Robert Korzeniowski 

c) Otylia Jędrzejczak 

7. Ile medali Mistrzostw Świata ma reprezentacja Polski w piłce ręcznej 

mężczyzn? 

a) 0 

b) 2 

c) 4 

8. Który sport NIE jest częścią triathlonu? 

a) bieganie 

b) jazda na rolkach 

c) pływanie 

Informacja zwrotna: 

              W terminie do 04.05.2020 wyślij odpowiedź na mail : 

joannaoginska@gmail.com 

                  Liczy się ilość poprawnych odpowiedzi i szybkość odesłania quizu. 

Trzy najlepsze osoby z grupy dostają dodatkową ocenę za aktywność. 

Powodzenia !  

 

mailto:joannaoginska@gmail.com


                  Przypominam, że codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00 jestem 

do dyspozycji poprzez połączenie internetowe. Wszelkie wątpliwości                              

i zapytania wysyłajcie na adres joannaoginska@gmail.com lub poprzez 

komunikator w dzienniku. 
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