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SPORTOWCY 
 

 

A. Marek Kamiński urodził się w 1964 (tysiąc dziewięćset 

sześćdziesiątym czwartym) roku. To polski podróżnik, polarnik i odkrywca, 

zdobywca obu biegunów. We wczesnej młodości rozpoczął podróże, zwiedził 

niemal wszystkie kraje świata. Samotnie na nartach pokonał trasę 350 (trzystu 

pięćdziesięciu) km (kilometrów) i zdobył Spitsbergen w 1990 (tysiąc 

dziewięćset dziewięćdziesiątym) roku. Na biegun północny dotarł w 72 

(siedemdziesiąt dwa) dni w 1995 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym 

piątym) roku. W tym samym roku zorganizował wyprawę na biegun 

południowy, który zdobył w 53 (pięćdziesiąt trzy) dni. 

Jest autorem i współautorem kilku książek, w których opisuje swoje 

wyprawy. Wygłosił wiele wykładów w Polsce i USA. 

W 1996 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym szóstym) roku powstała 

Fundacja Marka Kamińskiego zajmująca się zbiórką pieniędzy na protezy dla 

osób niepełnosprawnych. Propaguje polarystykę i ekologię. 

W 2004 (dwa tysiące czwartym) roku Kamiński wraz z niepełnosprawnym 

kilkunastoletnim Jasiem Melą zdobył w jednym roku obydwa bieguny. 

W 2015 (dwa tysiące piętnastym) roku Marek Kamiński udzielił wywiadu, w 

którym zapowiedział kolejną podróż: „Tym razem to będzie dziwna podróż, bo 

moje wszystkie poprzednie wyprawy miał cel geograficzny, materialny – biegun 

północny, przepłynięcie Wisły, pustynia, Atlantyk. A teraz cel jest podwójny. 

Wyruszę z grobu Immanuela Kanta, z Kaliningradu, czyli dawnego Królewca. 

Chcę dojść do Santiago de Compostela, katedry, grobu świętego Jakuba. Ponad 4 

(cztery) tysiące kilometrów, sześć krajów: Rosja, Polska, Niemcy, Belgia, Francja i 

Hiszpania. Więc niby to punkty na mapie, ale ważniejsza jest dla mnie symbolika 

tych miejsc i drogi pomiędzy nimi. To podróż od bieguna rozumu do bieguna 

wiary‖. W tę pielgrzymkę wyruszył w marcu 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  
 

 P N 

1. Kamiński to kapitan żeglugi wielkiej.   

2. Podróżnik i zdobywca obydwu biegunów.   

3. Autor książek podróżniczych.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę utworzyć nazwy sportowców od poniższych 

dyscyplin. W razie konieczności proszę sięgnąć do słownika. 

Przykład: lekkoatletyka – lekkoatleta 

piłka nożna – 

koszykówka – 

boks – 
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pływanie – 
siatkówka – 
żużel – 
narty – 
łyżwy– 
taniec – 
hokej – 
piłka ręczna – 
zapasy – 
karate – 
judo – 
 
B. Andrzej Gołota urodził się w 1968 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym 

ósmym) roku. To polski bokser, zdobywca brązowego medalu olimpijskiego w 
Seulu i na mistrzostwach Europy, mistrz w zawodowym boksie USA i mistrz 
Polski w wadze ciężkiej. Karierę sportową zaczynał w Warszawie, ale już w 
1992 (tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątym drugim) roku rozpoczął walki 
zawodowe w Stanach Zjednoczonych. 

Ma opinię boksera chętnie faulującego, stosującego ciosy poniżej pasa, w 
czasie walki sportowej ugryzł w szyję swego przeciwnika. 

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX (dwudziestego) wieku podobno 
działał w grupie złodziei kieszonkowych. Prowadzono przeciwko niemu kilka 
spraw sądowych, według jednego ze świadków koronnych Gołota był w grupie 
przestępczej ściągającej haracze. 

W 2000 (dwutysięcznym) roku miała miejsce skandaliczna dla Gołoty walka z 
Mikiem Tysonem, kiedy to po dwóch minutach Gołota uciekł z ringu. Wynik starcia 
został nierozstrzygnięty, a światowe media nie zostawiły suchej nitki na Gołocie. 
Pod koniec roku 2014 (dwa tysiące czternastego) zakończył karierę sportową. 

Bokser zaistniał w piosence „Andrzej Gołota‖ zespołu „Kazik na Żywo‖. 
Był także uczestnikiem telewizyjnego programu pt. (pod tytułem) „Taniec z 
gwiazdami‖. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę wykreślić słowo niekojarzące się z pozostałymi. 
1. koszykówka – kosz – słońce – parkiet 
2. piłka nożna – bramkarz – aut – doniczka 
3. karate – lato – kimono – mata 
4. boks – bokser – sędzia – borsuk 
5. żużel – ring – motor – kurz 
6. pływanie – czepek – basen – okno 
7. hokej – krążek – bramka – mercedes 
8. taniec – muzyka – szpilki – jastrząb 
9. narty – śnieg – czapka – parkiet 
10. lekkoatletyka – bieżnia – sprint – woda 

11. piłka ręczna – sędzia – wynik – lód 
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Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  
 P N 

1. Gołota to bokser i medalista olimpijski.   

2. To człowiek empatyczny o nieskazitelnej opinii.   

3. W 2015 (dwa tysiące piętnastym) roku zakończył karierę sportową.   

4. Gołota wygrał walkę z Tysonem.    

 
C. Robert Korzeniowski to polski lekkoatleta, wielokrotny mistrz olimpijski 

w chodzie. Urodził się w 1968 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiątym ósmym) roku. 
Medale olimpijskie zdobył na trzech kolejnych igrzyskach. Trenował głównie we 
Francji. W 2004 (dwa tysiące czwartym) roku zakończył karierę sportową i 
rozpoczął pracę jako kierownik redakcji sportowej w TVP 1 (jeden). W 2009 (dwa 
tysiące dziewiątym) roku rozpoczął kolejny etap w swoim życiu, zaczął się 
zajmować sportowcami, którzy zakończyli swoje kariery sportowe, organizuje 
zbiórki społeczne sprzętu sportowego na rzecz biedniejszych klubów i domów 
dziecka. Obecnie pracuje w biznesie związanym z branżą sportową.  

Za swoje wyniki sportowe został odznaczony przez Prezydenta RP 
(Rzeczypospolitej Polskiej) Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Angażuje się w wiele inicjatyw społecznych i sportowych, występuje w 
reklamach. Brał również udział w telewizyjnym programie rozrywkowym 
„Taniec z gwiazdami‖. 

Był członkiem honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego 
w wyborach prezydenckich w 2015 (dwa tysiące piętnastym) roku. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę zapisać cyfry słownie. 
Długość maratonu wynosi (42,195 km) ......................................................... . 
 

Ćwiczenie 2. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  

 P N 

1. Korzeniowski jest zdobywcą medali olimpijskich w lekkiej atletyce.   

2. Trenował głównie w Hiszpanii.   

3. Jest pracownikiem społecznym i celebrytą.   

4. Zakończył karierę sportową pod koniec dwudziestego wieku.   

 
D. Adam Małysz urodził się w 1977 (tysiąc dziewięćset siedemdziesiątym 

siódmym) roku w Wiśle. To najwybitniejszy polski skoczek narciarski w 
historii, multimedalista olimpijski. Skoki narciarskie rozpoczął w wieku sześciu 
lat. Jego kariera trwała nieprzerwanie do 2011 (dwa tysiące jedenastego) roku. 
Małysz to bardzo popularny sportowiec w Polsce. W czasie jego skoków 
narciarskich wielu Polaków ogarnęła tzw. (tak zwana) małyszomania. Cała 
Polska oglądała skoki narciarskie, w sprzedaży pojawiły się gadżety związane z 
Małyszem – breloczki, kubki, pocztówki czy maskotki. Kiedy ogłosił koniec 
kariery w skokach narciarskich odbyła się akcja „Cała Polska nosi wąsy‖ na 
znak podziękowania sportowcowi. 
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W 2011 (dwa tysiące jedenastym) roku ogłosił, że zacznie uprawiać nową 
dyscyplinę sportową i zajmie się startami w rajdach. Otrzymał licencję kierowcy 
rajdowego i w 2012 (dwa tysiące dwunastym) roku po raz pierwszy wziął udział 
w rajdzie Dakar. Pierwsze zwycięstwo odniósł w następnym roku wraz z 
zespołem Orlen-Team. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  
 P N 
1. Małysz to skoczek narciarski i medalista olimpijski.   
2. Posiada licencję kierowcy wyścigowego.   
3. Skoki narciarskie rozpoczął w wieku 16 (szesnastu) lat.   
4. Niewielu Polaków kibicowało skoczkowi.   

 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić słowa kojarzące się z Adamem Małyszem: 
biegi narciarskie, skoki narciarskie, zima, klub sportowy, basen, wąsy, narty, 
Wisła, łyżwy, skocznia narciarska, kombinezon, Olimpiada, kariera, 
koszykówka, zagajnik, jezioro, kapusta, małyszomania, rajd, paznokieć, 
skocznia narciarska, zima. 

 
E. Justyna Kowalczyk to urodzona w 1983 (tysiąc dziewięćset 

osiemdziesiątym trzecim) roku polska biegaczka narciarska. Początek jej kariery 
datuje się na rok 2001 (dwa tysiące pierwszy). Zdobyła trzy medale na zimowych 
igrzyskach w Vancouver w 2010 (dwa tysiące dziesiątym) roku, w tym złoty w 
biegu na 30 km (trzydzieści kilometrów). Do tej pory dla Polski zdobyła 5 (pięć) 
medali olimpijskich. Czterokrotnie zdobyła Puchar Świata w biegach narciarskich.  

Posiada stopień naukowy doktora nauk o kulturze fizycznej. Prywatnie 
Kowalczyk udziela się charytatywnie. Na aukcji na rzecz dzieci chorych na 
mukowiscydozę wystawiła sztabkę złota i sama wygrała licytację płacąc za nią 
97.000 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych. 

Od 2015 (dwa tysiące piętnastego) roku występuje w barwach Norwegii, 
gdyż, jak sama powiedziała, „ta ekipa gwarantuje jej profesjonalizm na 
światowym poziomie‖. 

 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 
nieprawdziwe (N).  

 P N 
1. Kowalczyk jest medalistką olimpijską w jeździe figurowej na lodzie.   
2. Udziela się charytatywnie.   
3. Zdobyła dziesięć medali olimpijskich.   
4. To reprezentantka Polski w biegach narciarskich.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę uzupełnić zdania, używając słów z nawiasów w 
odpowiedniej formie: 
1. Justyna Kowalczyk zdobyła 5 (medal olimpijski) ................................................. . 
2. Sportsmenka biega na (narty) ............................. . 
3. W czasie biegów narciarskich używa (kijek narciarski) ........................................... . 
4. Biegi narciarskie są (zimowa dyscyplina) .................................................... sportu. 
5. Sztafeta to rodzaj (konkurencja sportowa) ............................................................. . 
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F. Robert Kubica to polski kierowca rajdowy i wyścigowy. Urodził się w 

1984 (tysiąc dziewięćset osiemdziesiątym czwartym) roku. Występował w 

wyścigach Formuły I (jeden). Karierę zaczynał od jazdy na gokartach. W wieku 

13 (trzynastu) lat rozpoczął treningi we Włoszech. Startował z powodzeniem na 

wielu torach Europy i świata. W 2011 (dwa tysiące jedenastym) roku uległ 

wypadkowi podczas rajdu. Leczenie i rehabilitacja trwały długo, ale już pod 

koniec 2012 (dwa tysiące dwunastego) roku powrócił do sportu i zaczął jeździć 

w rajdach. Prywatnie to człowiek skromny, nie udziela się w mediach. Jego 

postać wykorzystano w dwóch filmach: „Ile waży koń trojański?‖ i w „Idealnym 

facecie dla mojej dziewczyny‖. 
 

Ćwiczenie 1. Proszę ocenić, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy 

nieprawdziwe (N).  
 P N 

1. Jest kierowcą w wyścigach Formuły I (jeden).   

2. Treningi rozpoczynał we Włoszech.   

3. Urodził się na początku XX (dwudziestego) wieku.   

4. Wystąpił w dwóch filmach.   
 

Ćwiczenie 2. Proszę podkreślić wyrazy pasujące do dyscypliny sportowej, 

którą uprawia Robert Kubica: tenis ziemny, rajd, tor rajdowy, samochód sportowy, 

wyścig, malarz, parasol, czas, zawody sportowe, trening, dieta, współzawodnictwo, 

Formuła I, niebezpieczeństwo, wypadek, kontuzja, boks, zima, żaluzja, kask. 
 

Ćwiczenie 3. Proszę odnaleźć ukraińskie odpowiedniki polskich wyrażeń 

frazeologicznych, a następnie ułożyć pięć krótkich wypowiedzi o tematyce 

sportowej: pięta Achillesa, spocząć na laurach, bać się własnego cienia, bez 

pracy nie ma kołaczy, płacz i zgrzytanie zębów, być w czepku urodzonym, być 

w siódmym niebie, być zdrowym jak rydz, końskie zdrowie, marzenia ściętej 

głowy, mieć stalowe nerwy. 

 

POWTÓRZENIE 
Czy pamiętasz... 

 kto jest zdobywcą obu biegunów? 

 kto jest zdobywcą medalu olimpijskiego w boksie? 

 który lekkoatleta zdobył medal na igrzyskach olimpijskich w chodzie? 

 kto jest multimedalistą w skokach narciarskich? 

 ile medali zdobyła Justyna Kowalczyk? 


