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SCENARISZ PASOWANIA UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM 
W ZESPOLE SZKÓŁ W  LIPIEJ GÓRZE 

 
 
 
Pomysł i wykonanie: Hanna Bembnista,  Lidia Ajchsztet, 
 
Uczestnicy: uczniowie klas I,II,III gimnazjum. 
 
Prezenterzy: dwoje uczniów kl. III gimnazjum. 
 
Miejsce: sala gimnastyczna. 
 
Rekwizyty: 
 stroje regionalne z Pałuk dla prowadzących, zgrzebne koszule chłopskie dla nowicjuszy w 
gimnazjum, potrawy z ziemniaków przygotowane przez uczniów klas gimnazjalnych, mini 
gazetka na temat przygotowanych potraw, 4 duże stoliki, krzesła dla widowni, ołówek do 
pasowania,  sprzęty gimnastyczne, naczynia jednorazowego użytku, dekoracja przygotowana 
na tablicy przenośnej, dyplomy -certyfikaty gimnazjalisty. 
Poczet sztandarowy. 
 
Cele imprezy: 
  -zintegrowanie pierwszoklasistów ze starszymi kolegami z gimnazjum  
  -zapobieganie patologicznym zachowaniom 
-promowanie zdrowej żywności ( stół zastawiony potrawami z ziemniaka  wykonanymi 
przez uczniów gimnazjum),  
-propagowanie  wiedzy o ziemniaku , 
-propagowanie strojów regionalnych. 
 
Plan przebiegu uroczystości: 

1. powitanie gości i uczniów. 
2. przedstawienie celu imprezy. 
3. wejście pierwszoklasistów ubranych w chłopskie koszule przy dźwiękach muzyki 

ludowej. 
4. poddanie próbom: sprawdzenie wiadomości o ziemniaku; konkurs – kto ma najlepszy 

apetyt – czyli kto najszybciej obierze i zje określoną liczbę ziemniaków w 
„mundurkach”; pokonanie toru przeszkód. 

5. złożenie przyrzeczeni przez pierwszoklasistów. 
6. pasowanie uczniów przez dyrektora szkoły. 
7. zaproszenie do wspólnej biesiady. 
8. dyskoteka. 

 
Ad.1. 
Prezenter I: 

Witamy wszystkich uczestników uroczystości pasowania naszych młodszych kolegów 
i koleżanek na uczniów gimnazjum, a szczególnie zaproszonych gości.........., rodziców 
bohaterów dzisiejszego dnia, panią dyrektor, szanowne grono pedagogiczne oraz wszystkich 
uczniów.  
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Ad.2. 
Prezenter II: 

Okazja dzisiaj do świętowania potrójna: sprawdzamy czy nasi pierwszoklasiści nadają 
się do gimnazjum, świętujemy Dzień Ziemniaka- inaczej Pyry, jak się mówi w Wielkopolsce 
( a Wielkopolska pyrą słynie oraz żegnamy lato i witamy jesień. 
 
Ad.3. 
Prezenter I: 

Zaczynamy od naszych dziewuszek i młodzieniaszków. Zapraszamy Was na salę 
(wchodzą pierwszaki, nisko się kłaniają widowni i prowadzącym przy dźwiękach muzyki 
ludowej). 
Ad.4. 
Prezenter II: 

Póki umysły macie świeże, sprawdzimy co o pyrze drodzy wiecie czy tylko ją jecie. 
(prowadzący wzywają poszczególnych uczniów po imieniu, przepytują ich z wiadomości o 
ziemniaku, chwalą i zachęcają do odpowiedzi). 
Na środek zapraszamy i pytania wam stawiamy. 
Pierwszy imć Mateusz z Jaktorowa się kłania i słucha pytania. 
 
(prezenterzy zadają na przemian następujące pytania: 

1. Jak nazywa się ziemniaki w Wielkopolsce? (pyry). 
2. Z jakiego kontynentu pochodzą ziemniaki? (Ameryki Południowej). 
3. Z jakiego kraju przywieziono je do Europy? (Peru). 
4. Skąd wzięła się nazwa?(od kraju pochodzenia- Peru lub od tego, że terkoczą podczas 

gotowania). 
5. w którym wieku sprowadzono kartofle do Europy?( w XVI wieku). 
6. Kartofle to zboże, warzywo czy może krzew owocowy? (warzywo). 
7. Jaka część rośliny jest jadalna? (bulwa). 
8. Co to jest bulwa?(część podziemna łodygi). 
9. Czy pyra to roślina? (nie, pyra to część rośliny zwanej ziemniakiem). 
10. Czy pyra to owoc ziemniaka? (nie, to jest część podziemna pędu ziemniaka). 
11. Jak nazywa się owoc ziemniaka? (owocem ziemniaka jest jagoda powstała po 

okwitnięciu). 
12. Jakiego składnika jest najwięcej w pyrze?(wody). 
13. Ile procent wody zawiera bulwa?(80%). 
14. Oprócz wody czego jest również dużo w bulwie?(cukru skrobi). 
15. Jakiej witaminy dostarcza nam ziemniak?(witaminy C). 
16. Jak nazywa się największy szkodnik ziemniaka?(stonka). 
17. Jak nazywa się czas zbioru ziemniaków?(kampania ziemniaczana). 
18. W którym miesiącu przypada zbiór ziemniaków?(we wrześniu). 
19. W którym miesiącu zbiera się pierwsze wczesne ziemniaki?(w czerwcu). 
20. Ile odmian ziemniaków jest obecnie w Polsce?(118). 
21. Jakiego koloru jest miąższ pyry?(może być żółty lub biały). 
22. Do czego jeszcze, oprócz jedzenia, może być wykorzystany kartofel?(do produkcji 

mączki ziemniaczanej czyli kartoflanki). 
 
Prezenter I: 

Pierwszy etap egzaminu zaliczony. Brawo! 
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A teraz sprawdzimy waszą zwinność i szybkość w pokonywaniu toru przeszkód. Zapraszamy! 
(pierwszoklasiści kolejno pokonują wcześniej przygotowany tor przeszkód w strojach 
sportowych). 
 
Prezenter II: 

Ponieważ wyczerpaliście swoje siły, czas na przekąskę i sprawdzenie kto z was ma 
największy apetyt. Czeka was teraz obieranie i zjadanie ziemniaków na wyścigi. 
(uczniowie stają przy stołach zastawionych ziemniakami gotowanymi „w mundurkach”, 
obierają je i zjadają – wygrywa ten, kto pierwszy zje 3 ziemniaki) 
 
Prezenter I: 

Stwierdzamy jednogłośnie, że zdaliście egzamin na ucznia gimnazjum doskonale. 
Przejdźmy teraz do najważniejszego momentu dzisiejszej uroczystości – złożenia ślubowania 
i pasowania. 
Zbiórka na środku w szeregu! 
(uczniowie ustawiają się w szeregu, wychowawca czyta tekst ślubowania, uczniowie 
powtarzają) 
 
Uwaga! Baczność! 
Poczet sztandarowy wystąp! Do ślubowania! 
 „My, uczennice i uczniowie klasy pierwszej, wstępujący w progi gimnazjum,  
 Świadomi powagi chwili, uroczyście ślubujemy: 
 -godnie reprezentować szkołę w każdej sytuacji i miejscu, 

-w pełni wykorzystać czas na naukę i rzetelną prace nad poszerzaniem swej wiedzy i 
umiejętności, 
-dbać o honor szkoły oraz współtworzyć jej autorytet, 
-okazywać szacunek nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły. 
-troszczyć się o mienie i estetyczny wygląd szkoły, 
-szanować poglądy i przekonania innych ludzi, 
-przeciwstawiać się wszelkim przejawom wulgarności oraz brutalności.” 

 
Po ślubowaniu! Poczet sztandarowy wstąp! Spocznij! 
 
Ad.6. 
Prezenter II: 

Prosimy panią dyrektor o dokonanie pasowania naszych koleżanek i kolegów. 
(następuje pasowanie wielkich rozmiarów ołówkiem, wręczenie certyfikatów gimnazjalisty) 
Po pasowaniu! Jesteście pełnoprawnymi uczniami naszego gimnazjum! Prosimy publiczność 
o gromkie brawa! 
 
Ad. 7 
Prezenter I: 
 

Na koniec naszej uroczystości zapraszamy wszystkich do degustacji potraw z 
ziemniaków przygotowanych przez gimnazjalistów. Życzymy smacznego! 

 
 
Tekst ślubowania został zaczerpnięty ze scenariusza pt. „Ślubowanie gimnazjalisty” 

zamieszczonego w numerze 7-8 (2003r.) „Wychowawcy”. 


