
Scenariusz zajęcia z języka polskiego  
Temat zajęć: Wojsko 
Cele:  - zapoznać się jakie są siły zbrojne w Polsce i w Ukrainie, 
 - udoskonalić umiejętność pracy z tekstem.  
 
Na Co Be ZU 

- utworzymy chmurę słów i definicję określenia „Siły Zbrojne” 
- zapoznamy się z tekstem i nadamy mu tytuł 

 
Środki dydaktyczne: 
- flipczart, kartki z ćwiczeniami i tekstem.  
 
Przebieg zajęć: 
 
Czas - 1x45 

1. Powitanie uczniów 
2. Ćwiczenia przed praca z tekstem: 

 
ćwiczenie 1 – ułóż chmurę słów, wpisz skojarzenia 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ćwiczenie 2 – ułóż własną defincję określenia „Siły Zbrojne”, „Wojsko” 
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3. Ćwiczenia podczas pracy z tekstem: 
 

ćwiczenie 3  - przeczytaj tekst , ustaw w popranej kolejności jego części i 

otwórz nawiasy 

A - Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej (stoją na straży, sprawują nadzór, 

mają na oku) suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej bezpieczeństwa i 

pokoju. Mogą brać udział w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach 

antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych, a także ratowania życia 

ludzkiego. Biorą też udział w oczyszczaniu terenów z materiałów 

niebezpiecznych pochodzenia wojskowego i (eliminują, unieszkodliwiają, 

neutralizują) je. 

B -  (Kierowanie, Zarządzanie, Zwierzchnictwo) nad Siłami Zbrojnymi 

Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za 

pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, który sprawuje ogólne 

kierownictwo nad siłami zbrojnymi RP. W skład Sił Zbrojnych RP wchodzą 

jako ich rodzaje: • Wojska Lądowe • Siły powietrzne • Marynarka wojenna • 

Wojska Specjalne • Wojska Obrony Terytorialnej. 

C - Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez 

Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki.  

D - Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, 

przeznaczonym do (skutecznej, niezawodnej realizacji, efektywnej) realizacji 

polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP 

(wspierają, utrzymują, kreują) gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: 

zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w 

procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania 

kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa 

wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.  
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Ćwiczenie 4 – nadaj tytuł i uzasadnij dlaczego właśnie taka nazwa 
 

4. Ćwiczenia po pracy z tekstem: 
 
Ćwiczenie 5 – uzupełnij tabelkę   

 

 Działania Sił 

Zbrojnych 

Rodzaje Sił 

Zbrojnych  

Misja Sił 

Zbrojnych  

Polska    

   

   

Ukraina    

   

   
 

 
Ćwiczenie 6 – napisz 10 zdań o swoim stosunku do sił zbrojnych, wojska, o 

swoim doświadczeniu lub też przedstaw swoje życzenia 
 

5. Podsumowanie: 
 
Chętne osoby czytają swoje teksty (ćw. 6) i omawiają 
 
Ewaluacja: nauczyciel prosi dokończyć zdanie. 
Dzisiaj ważnym dla mnie było ... 
Trudność sprawiło mi.. 

 
 
 


