
Scenariusz mi ędzyszkolnego turnieju wiedzy o 
zdrowiu  

„W ZDROWYM ŚWIECIE ZDROWY DUCH”  
 

Cele imprezy: 
• Integrowanie środowisk szkolnych poprzez dobrą zabawę i zdrowe 

współzawodnictwo 
• współpraca różnych zespołów przedmiotowych nauczycieli 
•  Zachęcanie do zdrowego stylu życia, aktywności fizycznej i intelektualnej 
• Kształtowanie postawy współdziałania zespołowego i współodpowiedzialności  
• Wdrażanie zasady „fair play” w rywalizacji sportowej 
• Kształtowanie postaw proekologicznych 
• Zachęta do poznawania swojego miasta –Gliwic 
 

Regulamin  
1. Uczestnictwo  
Reprezentacja szkoły składa się z trzech osób-uczeń z kl.4,uczeń z kl.5,uczeń z 
kl.6. 
Obowiązuje strój sportowy, obuwie zmienne, przybory do pisania oraz dobry humor 
2. Program 

a) Test teoretyczny z zakresu zdrowego stylu życia, 
odżywiania(dietetyki) higieny, ekologii.{wymagania programowe z 
przyrody i wychowania fizycznego kl. IV-VI ). 

b) praca metodą „Burza mózgów” 
c) Krzyżówka sprawdzająca wiedzę z zakresu „Gliwice moje miasto” 
d) Tor przeszkód z wykorzystaniem surowców wtórnych 

3. Sposób przeprowadzenia turnieju  
a) Test teoretyczny-w czasie 30 min. reprezentacja szkoły wspólnie rozwiązuje 

test, składający się z 20 pytań – 20pkt. 
b) „Burza mózgów”- drużyna w ciągu 3 min. rozwiązuje podany temat np.: 

napisać regulamin zdrowego odżywiania 
c) Krzyżówka –w ciągu 5 min. zespół ma rozwiązać krzyżówkę i odgadnąć hasło 

–7pkt. 
d) Tor przeszkód- zawodnik w ciągu jednej próby musi pokonać: 

� Rzut kulką z gazety do celu-1pkt. 
� Podskoki obunóż slalomem z butelką „pet” między nogami-1pkt. 
� Ustawianie wieży z pustych ····puszek –1pkt. 

Za bezbłędne pokonanie toru przeszkód drużyna uzyskuje max.9pkt., za każdy 
popełniony błąd np. nie trafienie kulką do celu, odejmuje się 1pkt. 
Turniej wygrywa szkoła, która uzyska największą ilość punktów. W przypadku 
remisu przewidziano dogrywkę teoretyczną. 

. 4. Jury  
W skład komisji wchodzą opiekunowie drużyn. Numery szkół w trakcie turnieju i 
przy ocenianiu będą zakodowane. 
 

 
W załączeniu: 

• Test teoretyczny 

• Krzyżówka 

• Dogrywka 

• Tabela wyników 



MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O ZDROWIU 
 

INFORMACJE DLA DRU ŻYN 
1. Przeczytajcie uważnie polecenia do zadań. Dokładnie i czytelnie zapisujcie swoje 
rozwiązania i odpowiedzi. 
2. Wybierz prawidłową odpowiedź i starannie zamaluj znajdujący się obok prostokąt. 
3. Do innych zadań wpisz odpowiedzi lub rozwiązania w wyznaczonym miejscu. 
4. Na rozwiązanie testu macie 20 minut. 
5. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie drużyna otrzymuje 2 punkty - w sumie 
możecie uzyskać 40 punkt. 
6. Pracujcie spokojnie i uważnie.       POWODZENIA !  
 
 
 
 

WPISZ KOD DRUŻYNY:            ���� 
 
 
 

TEST TEORETYCZNY 
 

1. Zdrowy styl życia to między innymi umiejętność spędzania aktywnie czasu 
wolnego. Aby żyć zdrowo powinno się  

� - uprawiać sport lub turystykę 
� - oglądać programy o tematyce sportowej 
� - nosić markowe ubranie sportowe 

 
 
2. Co to jest witamina? 
 � - substancja organiczna potrzebna do prawidłowego rozwoju lub/i  
  funkcjonowania organizmów 
 � - komórka roślinna 
 � - białko konieczne do wzrostu kości i mięśni 
 
 
3. Skolioza to wada postawy polegająca na bocznym skrzywieniu kręgosłupa. 
Najczęstszą przyczyną występowania bocznego skrzywienia kręgosłupa jest:  

� - udział w zajęciach SKS 
� - brak ćwiczeń i złe nawyki przyjmowania postawy ciała 
� - pływanie 

 
 
4. Jak nazywa się osoba zajmująca się prawidłowym dobieraniem jadłospisu? 
 � - dietetyk 
 � - kucharz 
 � - kelner 
 
 
5. Brak witaminy D może być przyczyną groźnej choroby - krzywicy. Aby jej się 
ustrzec powinniśmy wzbogacić naszą dietę o  



 � - truskawki, jabłka, selery. 
 � - papryka, marchew, sałatę 
 � - wątróbkę, mięso ryby, żółtka jaj 
 � - cukierki, powidła, czekolady. 
 
 
6.Które z wymienionych chorób są chorobami pasożytniczymi  
 � - owsiki 
 � - grypa 
 � - świnka 
 � - różyczka 
 
 
7. Trądzik jest to dolegliwość skórna występująca w wieku charakterystyczna dla 
wieku: 

� - niemowlęcego. 
� - dojrzewania. 
� - noworodkowego. 

 
 
8. Ułóż dowolny łańcuch pokarmowy. Podkreśl okrąg, w którym wpisałeś producenta. 
Łańcuch powinien zawierać minimum trzy ogniwa 
 

 
 
 
9. Dobrze wykonana rozgrzewka na lekcji W F lub innych zajęciach sportowych ma 
za zadanie. 
 � -przygotować organizm do wysiłku. 
 � - nie ma żadnego znaczenia. 
 � -uspokoić organizm po wysiłku fizycznym. 
 
 
10. Spośród podanych chorób zaznacz te, na które choruje się tylko raz: 
 � - grypa 
 � - angina 
 � - próchnica 
 � - ospa wietrzna 
 
 
11. W ostatnim tygodniu zachorowałam na anginę, towarzyszyła tej chorobie wysoka 
gorączka 39,9 stopni Celsjusza. Zaznacz tę temperaturę na rysunku: 
 



 
 
 
12. Uzupełnij zdanie: Temperatura ciała zdrowego człowieka wynosi ................... °C. 
 
 
13.Ciało człowieka zbudowane jest głównie z: (zaznacz tylko jedną odpowiedź) 
 � - wody  
 � - soli mineralnych 
 � - cukrów 
 � - tłuszczy  

 
 

14. Płaskostopie to wada stop polegająca najczęściej na osłabieniu mięśni i więzadeł 
stóp. Aby ja skorygować (naprawić) należy: 

� - chodzić na wysokich obcasach 
� - uczęszczać na gimnastykę korekcyjną i ćwiczyć w domu wg wskazań 
nauczyciela 
� - zażywać lekarstwa i stosować maści 

 
 
15. Najważniejszym gazem dla naszego organizmu w powietrzu wdychanym jest 
tlen. Głównymi producentami tlenu na Ziemi są:  
 � - ludzie 
 � - zwierzęta 
 � - rośliny 
 � - laboratoria chemiczne 
 
 
16. Jakich produktów żywieniowych powinna unikać osoba otyła?  
 � - węglowodany, tłuszcze 
 � - warzywa, owoce 
 � - chude mięso, białko 
 
 
17. Najważniejszym związkiem chemicznym dla istnienia życia jest woda. Z jakich 
pierwiastków ona się składa? 
....................................................................................................................................... 
 
 
18. Jak nazywa się najstarszy w Polsce park narodowy? 
 
....................................................................................................................................... 
 
 
19. Symbolem Wigierskiego Parku Narodowego jest: 
 � - łoś 
 � - żubr 
 � - bóbr 

36           37          38          39           40          41 °C 



 � - pstrąg  
 
 
20. Wpisz numery telefonów i nazwy służb ratowniczych, z pomocy których 
skorzystasz w przypadku zauważenia następujących sytuacji. 

       
 
.........................................   .........................................   ......................................... 

 
.........................................   .........................................   ......................................... 



 
PUNKTACJA ODPOWIEDZI 

1. prawidłowo   2 pkt 
 
2. prawidłowo   2 pkt 
 
3. prawidłowo   2 pkt 
 
4 prawidłowo   2 pkt 
 
5. prawidłowo   2 pkt 
 
6. prawidłowo   2 pkt 
 
7. prawidłowo   2 pkt 
  
8. prawidłowo   2 pkt 
 
9. prawidłowo   2 pkt 
  
10. prawidłowo   2 pkt 
 
11. prawidłowo   2 pkt 
 
12. prawidłowo   2 pkt 
  
13. prawidłowo   2 pkt 
 
14. prawidłowo   2 pkt 
 
15. prawidłowo  2 pkt 
 
16. prawidłowo   2 pkt 
 
17. prawidłowo   2 pkt 
 
18. prawidłowo   2 pkt 
 
19.prawidłowo   2 pkt 
 
20. 1 prawidłowa odp.  0 pkt 
 2 prawidłowe odp. 1pkt 
 3 prawidłowe odp. 2pkt 



 

KRZYŻÓWKA SPRAWDZAJ ĄCA WIEDZĘ O GLIWICACH 
 

INFORMACJE DLA DRU ŻYN 
 

1. Przeczytajcie uważnie pytania. Dokładnie i czytelnie zapisujcie swoje odpowiedzi. 
2. Odpowiedzi wpiszcie w poziomych wierszach zgodnie z numerem pytania, po 
wpisaniu 
    haseł w zaznaczonej pionowej kolumnie otrzymacie rozwiązanie krzyżówki. 
3. Czas na rozwiązanie: 5 minut. 
5. Za każde poprawnie wpisane hasło drużyna otrzymuje 1 punkt - w sumie można 
uzyskać 
    7 punktów. 
6. Pracujcie spokojnie i uważnie.       
          

WPISZ KOD DRUŻYNY:  ���� 

 
 
 1           

 2           

3            

  4          

5            

   6         

  7          

 
1. Główne bogactwo naturalne Śląska 
2. Ogród pod szklanym dachem w Parku Chopina 
3. Nazwa technicznej wyższej uczelni znajdującej się w Gliwicach 
4. Główna ulica Gliwic, biegnąca od rynku do dworca PKP 
5. Król polski, który zatrzymał się w drodze do Wiednia w naszym 
    mieście 
6. Dawna willa znanego gliwickiego przemysłowca, obecnie muzeum 
7. Mitologiczna postać z fontanny na rynku 



 

MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O 
ZDROWIU 

 

DOGRYWKA 
Połącz liniami nazwy składników pokarmowych z pełnionymi 
przez nie funkcjami w organizmie człowieka. 
 
 

 
 

TŁUSZCZE 

BIAŁKA 

CUKRY 

WITAMINY  

SOLE 
MINERALNE 

WODA 

główne źródło energii, zawarte przede wszystkim 
w produktach pochodzenia roślinnego 

główny składnik budulcowy, szczególnie 
potrzebny w okresie rozwoju organizmów 

ważny składnik każdego żywego organizmu, 
przenoszący także składniki odżywcze 

bogate źródło energii, jako materiał zapasowy 
gromadzony głównie pod skórą 

ważny składnik budulcowy i regulujący, niezbędny 
do budowy kości i zębów 

regulują procesy zachodzące w organizmach 
żywych, dużo jest ich w warzywach i owocach 



 
TURNIEJ WIEDZY O ZDROWIU „W ZDROWYM ŚWIECIE, ZDROWY DUCH” 

 

WYNIKI - punktacja 

 
Lp. Szkoła- 

Kod 
Test Tor 

przeszkód 
Burza 

mózgów 
Krzyżówka Dogrywka Suma 

pkt. 
Miejsce 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          



Tor przeszkód –punktacja 
 

Lp. Szkoła – 
nr kodu 

Rzut do 
celu 

Slalom Ustawienie 
wieży 

Suma 
pkt. 

Miejsce 

       

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

8.              

9.              

10.              


