
Witam 

Proszę o przygotowanie na podstawie dostępnych informacji w internecie bądź literaturze 
fachowej prezentacji w programie PowerPoint lub innym dowolnym programie na temat jednego 
zagadnienia(możliwość wykonania również referatu odręcznie na kartce i przesłanie zdjęcia bądź 
skanu). Zagadnienia dobieramy zgodnie z numerem w dzienniku!  

Przykład: mam numer 9 to biorę temat z numerem 9, natomiast gdy mam numer wyższy niż 
liczba tematów to po każdej piętnastce zaczynam liczyć od nowa np. numer 18 w dzienniku ma 
numer 3 prezentacji, a numer 35 ma temat 5. 

Nie, nie ma zamieniania numerów prezentacji. 

Prezentacje należy wykonać do 08.04.2020 oraz przesłać na adres mailowy: 
lukasz.pisarewicz@wp.pl 

Wszystkie prezentacje zostaną ocenione pod względem merytorycznym jak i technicznym 
wykonaniu pracy, osoby które nie wyślą prezentacji w wyznaczonym czasie otrzymają oceny 
niedostateczne. Ze względu na długi termin realizacji prac proszę o sumienne i wartościowe ich 
wykonanie! Gotowe prace pobrane z internetu zostaną nagrodzone oceną niedostateczną.  

Proszę zastosować przypisy!!! 

Przypisy wstawiamy ZAWSZE po cytatach. Wstawiamy je także wtedy, gdy nie cytujemy 
dosłownie, ale streszczamy cudze poglądy własnymi słowami. Streszczanie jest wskazane – oszczędza 
miejsce i pokazuje, że uczeń angażuje się intelektualnie, a nie tylko klika Kopiuj/Wklej. Jednak zawsze 
trzeba pamiętać o przypisie, inaczej powstanie wrażanie, że przywłaszczamy sobie cudze 
poglądy (plagiat). 

1. Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. 
2. Doping w sporcie. 
3. Historia kultury fizycznej. 
4. Olimpiada. 
5. Polskie gry drużynowe. 
6. Wpływ diety na zdrowie człowieka. 
7. Trening w domu. 
8. Sylwetki największych polskich sportowców. 
9. Taniec. 
10. Jak prawidłowo dbać o higienę i bezpieczeństwo własne? 
11. Wady postaw u dzieci i młodzieży. 
12. Stretching. 
13. Zasady gry najpopularniejszych gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka 

nożna). 
14. Jakie czynniki wpływają na odporność człowieka? 

15. Stres – co to jest i jak z nim walczyć? (metody i techniki radzenia sobie z nim) 

 

Pozdrawiam Łukasz Pisarewicz  
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