
Wychowanie fizyczne klasa 1MEg, 2grupa (28.04.2020)  

 

Drodzy uczniowie! 

            W ramach dzisiejszych zajęć z wychowania fizycznego, przygotowałem 

temat aktualny z punktu widzenia, współczesnego sportu. Od zawsze 

profesjonalny sport, kojarzył się z wielkimi imprezami oraz zdobywaniem na 

nich medali. Trzeba również wspomnieć o ogromnym wysiłku i wyrzeczeniach, 

które są, nieodłącznym elementem pracy każdego sportowca. Nie zawsze jednak 

osiąganie sukcesów, odbywa się w sposób zgodny z duchem fair play. Niektórzy 

wykorzystują do tego możliwości, jakie daje medycyna XXI wieku. Aby 

mocniej się w to zagłębić, przygotowałem dla Was temat związany z dopingiem 

w sporcie. 

Temat: Sportowcy przyszłości - doping (2h lekcyjne), 

  

Poniżej znajdziecie link do filmu dokumentalnego na YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=vqd_c250hbI  

(Proszę o uważne obejrzenie filmu) 

 

Zadania dla wszystkich do wykonania w domu: 

Na podstawie obejrzanego przez Was filmu proszę o udzielenie odpowiedzi na 10 pytań: 

1.        Czy modyfikacje genetyczne u sportowców to samo zło? Napisz nazwisko bioetyka, 

który uważa inaczej, oraz jego zdanie na ten temat. 

2.      Ile jest na świecie laboratoriów antydopingowych? Jak długo próbka B sportowca, jest 

przechowywana w tych laboratoriach? 

3.      W jaki sposób, da się wykryć doping genetyczny? 

4.      Kto był ostatnim białym mistrzem olimpijskim w biegu na 100 metrów i kiedy to 

miało miejsce? 

5.      Co jest źródłem przewagi czarnoskórych biegaczy, nad resztą sportowców? 

6.      W 2000 r, w berlińskiej klinice Charite, przyszedł na świat pewien niezwykły 

chłopiec. Co sprawiało, że był tak wyjątkowy? 

https://www.youtube.com/watch?v=vqd_c250hbI


7.      Na czym polega dylemat Goldmana? 

8.      Na Uniwersytecie w Zurychu, prowadzi się badania, nad myszami którym 

wstrzyknięto pewien ludzki gen. Co to było oraz jak długo żyły myszy po jego 

wstrzyknięciu? 

9.      Ilu ludzi na świecie bierze anaboliki, by wspomóc przyrost mięśni? 

10.    W 2006 pewien niemiecki trener został skazany za doping na 16 miesięcy 

pozbawienia wolności w zawieszeniu. Podczas procesu, ujawniono maile, gdzie pytał o 

środek, do dopingu genetycznego. Co to było? 

Po wykonaniu zadania zapisujecie plik (najlepiej w Wordzie, WordPadzie lub 

Notatniku) i wysyłacie jako załącznik na maila: 

przem.zamroczynski@yahoo.co.uk    

W temacie maila proszę podać swoje imię, nazwisko, przedmiot oraz 

klasę.  Oczywiście wszystkie zadania, będą przeze mnie oceniane. Osoba, która 

nie wyśle zadania otrzymuje ocenę niedostateczną. Termin wykonania zadania 

do 08.05.2020  

  

P.S. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania bądź prośby możecie się ze mną 

kontaktować poprzez maila albo popularny komunikator głosowy Skype. Moja 

nazwa użytkownika to: live:przem.zamroczynski  

  

Pozdrawiam i życzę zdrowia 

Przemysław Zamroczyński 

 

mailto:przem.zamroczynski@yahoo.co.uk

