
Drodzy uczniowie 
 

Treści przewidziane do realizacji w dn. 16.04.2020 r. - 22.04.2020 r. 
 
1. Interpretacja wyników testu Zuchory. 
10.04.2020.minął termin przesyłania wyników testu sprawności fizycznej. Z przykrością muszę stwierdzić, że 
tylko mała grupa dziewcząt podjęła się tego zadania. Wszystkie osoby, które wykonały test, otrzymały 
ocenę bardzo dobrą. Doceniłam też dwie osoby, które wykonały pięć prób a nie tylko cztery tak jak 
większość . Wystawiłam im dodatkową ocenę celującą. Z wyników testu wynika, że najsłabszą stroną waszej 
sprawności fizycznej jest siła mięśni brzucha . Najlepsze wyniki uzyskałyście w próbie szybkościowej. 
Gratuluję! 
2. Prawidłowa postawa ciała- cechy, jak ją zachować, jak o nią dbać ? 
Pierwszy link: Prawidłowa postawa w trakcie prazy lub nauki 
Drugi link: Jak przestać się garbić? Proste ćwiczenia do domu 
https://www.youtube.com/watch?v=zyGzI-KdP8E  
https://www.youtube.com/watch?v=s8aXVMKusTc  
3. Zasady zdrowego odżywiania: 
Tytuł linku: Jak się zdrowo odżywiać?-piramida żywienia (podstawy sporządzania potraw i napojów) 
https://www.youtube.com/watch?v=QOHrKeThOr8 
Moi drodzy uczniowie, w związku z akcją „zostań w domu” zamiast ruchu na świeżym powietrzu proponuję 
Wam troszkę ruchu przed ekranem. Wysyłam Wam linki do stron internetowych, gdzie w towarzystwie 
instruktorów będziecie mogli poprawić swoją sylwetkę i kondycję fizyczną pozostając w domu. Zachęcam 
serdecznie. 
Dziewczętom proponuję trzy zestawy ćwiczeń: 
1 link: 20 MIN BOOTY WORKOUT 
2 link: 10 MIN BEGINNER AB WORKOUT 
3 link: 10 MIN GOOD MORNING WORKOUT 
https://www.youtube.com/watch?v=HeolReSa5ic  
https://www.youtube.com/watch?v=1f8yoFFdkcY 
https://www.youtube.com/watch?v=diPRDW6CxWM 
4. Analiza konkursu  z wiedzy o tematyce olimpijskiej i sportowej. 
Dziękuję dziewczętom, które podjęły się udziału w tym konkursie. Jak wiecie z praktyki, zawsze doceniam 
was za chęci i czynny udział w lekcji w-f. Tym razem też, wszystkie osoby aktywne otrzymały ocenę bardzo 
dobrą. Dodatkowo , doceniłam szybkość wykonania testu i prawdopodobnie samodzielność wykonania, 
biorąc pod uwagę ilość popełnionych błędów, oceną celującą. Są to pierwsze osoby w każdej klasie: 
7a Marat Iga (2.04) 
7b Garbacz Nina (3.04) 
7c Martynyshyn Julia (2.04) 
7d Hilchen Gabriela (1.04) 
8a Łukaszewicz Kamila (6.04) - Kamila jako jedyna wypełniła test bezbłędnie 
 
Najwięcej błędnych odpowiedzi było w punkcie czwartym: Co ile lat rozgrywane są Igrzyska Olimpijskie? 
Prawidłowa odpowiedź : c ( cykl olimpijski jest czteroletni) 
Większość pisała, że co dwa lata.  
Co dwa lata są Igrzyska Olimpijskie, ale na zmianę ,raz letnie , raz zimowe ( mamy dwa rodzaje Igrzysk 
Olimpijskich – letnie i zimowe, i każde z nich odbywają się co cztery lata) 
 
 
Życzę przyjemnej aktywności fizycznej 
 
Pozdrawiam – Alicja Maciągowska 
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