
Siatkarz Michał Kubiak:

Siatkówka jest dla inteligentych  

1. Jaka piłka? Dopasuj piłkę do dyscypliny. 
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2. Odpowiedz na pytania.  

Która dyscyplina jest najbardziej popularna w Twoim kraju? 

Czy Twój kraj ma reprezentację narodową w tej dyscyplinie?

Jakie sukcesy ma reprezentacja?


3. Jaka jest dobra forma gramatyczna?  

A. 

 

B.  
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siatkówka	 	 golf	 	  piłka nożna	 	   krykiet 	 	 tenis	  	 koszykówka


4. Jak myślisz, która dyscyplina z punktu 1 

a) ma najbardziej skomplikowane zasady? 

b) jest najbardziej widowiskowa*? 

c) jest najtrudniejsza technicznie?

1. Zaczęłam grać w (siatkówka) ………………………….., kiedy miałam 12 lat.
piłka


 Gram w piłkę. 


badminton


Gram w badmintona.

2. Nigdy nie grałam w (krykiet) ………………………….. . Chcę spróbować!

3. Bardzo niewiele kobiet gra w (piłka nożna) …………………………. .

4. Nie gram w (golf) ………………………….. Ten sport jest dla mnie za drogi.

5. Gram w (tenis) …………………………., ale amatorsko. Nigdy nie chciałam 
grać profesjonalnie. 

6. Kompletnie nie rozumiem, jak ludzie mogą grać w (koszykówka) 
………………………….!  To bardzo brutalny sport. 

Siatkówka - piłka do ………………………… Krykiet - piłka do …………………………

Piłka nożna - piłka do ……………………… Tenis - piłka do ……………………………

Koszykówka - piłka do ……………………… Golf - piłka do ……….……………………

Myślę, że…



 



6.  Bardzo zdenerwował  Cię komentarz Kubiaka. Napisz post na jego fan page’u.  
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Wiele razy mówił pan, że nie lubi pan piłki nożnej. Dlaczego?


Piłka nożna jest prostym sportem. Możesz grać w piłkę nożną w każdej grupe 
Każdy umie kopnąć piłkę futbolową, ale nie każdy umie odbić piłkę do 
siatkówki. Wielu ludzi gra w piłkę nożną, więc to znaczy, że piłka nożna jest 
łatwa. 

Piłka nożna jest sportem dla mas, kochają ją miliony, ale nie ja. Nie może mi 
nic zaoferować. Oczywiście, nie mogę powiedzieć, że piłkarze nie muszą 
myśleć czy ciężko pracować. Każdy sportowiec, który chce być na topie, musi 
być przygotowany na ciężką pracę.


W siatkówkę muszą grać ludzie na wyższym poziomie?


Tak, taka jest moja opinia. Na wyższym poziomie inteligencji, rozwoju 
fizycznego, koordynacji ruchowej. Kiedy grasz w siatkówkę i uderzysz pięć 
razy w aut, tracisz pięć punktów. W piłce nożnej kopiesz piłkę pięć razy na aut, 
piłka pięć razy wraca na boisko. Koniec.  


Adaptacja fragmentu wywiadu Grzegorza Wojnarowskiego z Michałem Kubiakiem dla Sportowe Fakty WP.


5. Michał Kubiak jest kapitanem polskiej reprezentacji siatkówki. 12 września 2018 w 
Sportowych Faktach ukazał się wywiad z Kubiakiem. Jego opinia o futbolu jest bardzo 
kontrowersyjna!

Rate this material!

Michał! Byłem twoim fanem przez wiele lat,  ale ………………………………………….…………………………………………………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 

………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 


