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Temat:  Zwycięstwo czy porażka. Czyli jak spożytkować młodzieńcza energię  (chłopcy) 

  Tak przedstawia  znaczenie   wyrazów z tematu PWN 

Zwycięstwo 

1. «decydujący sukces w walce lub rywalizacji» 

2. «przezwyciężenie czegoś» 

Porażka  

1. «przegrana walka lub rywalizacja» 

2. «poważne niepowodzenie» 

 Zobaczcie   filmik   pt: Zwycięstwo czy porażka czyli jak się zachowujemy? 

http://scholaris.pl/resources/run/id/110034?HD=0 , który  przybliży Wam  ten temat. Po 

filmie postarajcie  odpowiedzieć sobie   na pytania: Jak się   TY zachowujesz ?  

 Czy przestrzegasz zasad  „ fair play” ? 

 Co znaczy umieć przegrywać? 

 Co najbardziej boli w porażce? 

 Jak NIE powinien zachowywać się  Przegrany? 

Jak przeżywasz  sukces ? Jak to pokazujesz? 

 Co jest  ważne w wygranej? 

 Dlaczego lepiej się wygrywa? 

  Jak NIE powinien się zachowywać  przegrany? 

Co to znaczy prawdziwe zwycięstwo? Jest wiele sposobów na odniesienie prawdziwego 

zwycięstwa. Osiągniemy je tylko wówczas gdy będzie się uczciwym, pracowitym i 

wytrwałym. 

Według mnie sportowiec, który doszedł do wielkiej formy sam, bez zażywania środków 

dopingujących, sterydów i wywalczył znaczące miejsce, nagrodę, może mówić o 

prawdziwym zwycięstwie. Od razu przychodzi na myśl bohater kilku ostatnich zim Adam 

Małysz, ale warto również wymienić wspaniałych polskich wspinaczy: Wandę Rutkiewicz i 

Jerzego Kukuczkę. Są to zdobywcy najwyższych szczytów górskich, w tym 

ośmiotysięczników w Himalajach, Alpach i innych pasmach górskich, szaleńcy, którzy 

zaryzykowali życiem po to, aby zwyciężyć własne słabości i ułomności. W tamtych latach 

zachodni alpiniści z podziwem przyglądali się kolegom znad Wisły, którzy znacznie gorzej 

https://sjp.pwn.pl/sjp/zwyciestwo;2547844.html
http://scholaris.pl/resources/run/id/110034?HD=0


wyposażeni i w sprzęt, i w pieniądze porywali się na najtrudniejsze szczyty świata. Powstało 

nawet pojęcie „polskiej szkoły alpinizmu”, która oznaczała umiejętność przetrwania w 

najtrudniejszych warunkach i to nie tylko górskich. 

Z odniesieniem prawdziwego zwycięstwa wiążą się takie pojęcia jak wiara, determinacja i 

wytrwałość. Przytoczyć tu warto np. gruźlicę, niegdyś największego zabójcę wśród chorób 

zakaźnych. Zmarło na nią bardzo wiele osób np. Fryderyk Chopin. Była nieuleczalna, gdyż 

nie wiedziano co ją wywołuje i żadne leczenie nie przynosiło rezultatów. Zmieniło się to 

kiedy Robert Koch odkrył bakterie gruźlicy. Odkrycie to pozwoliło na rozpoczęcie prac 

prowadzących do znalezienia skutecznych metod leczenia przeciwbakteryjnego. Po latach 

ciężkiej pracy, wielu niepowodzeń i wyrzeczeń odnaleziono leki na tą chorobę. Odniesiono 

sukces i zwycięstwo nad gruźlicą. Wiara, determinacja i wytrwałość cechy te potrzebne są 

również w innych dziedzinach życia np. naukowcy, lekarze czy badacze stawiają sobie jakiś 

trudny cel i do niego dążą. Mimo pierwszych niepowodzeń, głęboko wierzą w powodzenie 

swej pracy.  

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężać i spocząć na laurach to- klęska.” 
Moim zdaniem jest to odpowiedni cytat na zakończenie gdyż, człowiek, który wywalczył 

liczne nagrody, odniósł sukces i nie uderzyła mu woda sodowa do głowy, wie co to jest 

prawdziwe zwycięstwo. 

  Ty tez możesz osiągać sukcesy w szkole. Warto  opracować  dobry plan systematycznego  

uczenia się. 

 Spróbuj opracować plan na  cały tydzień wg poniższego wzoru Konsekwentne postępowanie 

przyniesie efekty, które zadziwią wszystkich i   pewnie Ciebie też zaskoczą. Plan możesz 

modyfikować wg twoich  potrzeb, np. by poświęcić  więcej czasu  na doskonalenie jakiejś 

umiejętności. 
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