
Nigdy w historii ludzkich konfl iktów tak wielu 
nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym.

Winston Churchill o Dywizjonie 303

Dywizjon 303Dywizjon 303
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najlepsza jednostka myśliwska 
II Wojny Światowej
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Ćwiczenie 1a.

Ćwiczenie 1b.

Liczebniki główne i porządkowe. Przeczytaj informacje.

Uzupełnij zdania liczebnikiem głównym lub porządkowym w zależności od kontekstu.

LICZEBNIK GŁÓWNY

pytanie odpowiedź

ile? jeden, dwa, trzy, dwadzieścia, osiemdziesiąt pięć, sto, 
trzysta trzy, tysiąc, dwa tysiące

LICZEBNIK PORZĄDKOWY

pytanie odpowiedź

który? 
która? 
które?

rodzaj męski rodzaj żeński rodzaj nijaki

pierwszy, drugi, 
trzeci, dwudziesty, 
osiemdziesiąty piąty, 
setny, trzysta trzeci, 
tysięczny, dwutysięczny

pierwsza, druga, 
trzecia, dwudziesta, 
osiemdziesiąta piąta, 
setna, trzysta trzecia, 
tysięczna, dwutysięczna

pierwsze, drugie, 
trzecie, dwudzieste, 
osiemdziesiąte piąte, 
setne, trzysta trzecie, 
tysięczne, dwutysięczne

0. Na tej ulicy jest (5)____________ nowych domów, mój jest (1) ________________po prawej stronie. 

1. Na parkingu zaparkowały tylko (3) _______________________________________________ samochody.

2. To jest mój (3) _________________________________________________________________ samochód.

3. Joanna ma (2) __________________________________________________ sukienki w kolorze zielonym.

4. To jest (2) ______________________________________________ sukienka Joanny w kolorze zielonym. 

5. Kowalscy mają (1) _________________________________________________________________ dziecko.

6. Jasiek to (1) ____________________________________________________________ dziecko Kowalskich.

7. Na tym lotnisku w ostatnim roku wylądowało (100)__________________________________ samolotów.

8. Dzisiaj z tego lotniska wystartował (100) ____________________________________________ samolot. 

9. Kornelia zbiera stare pocztówki - ma ich już (2000) __________________________________________ . 

10. To jest (2000) ______________________________________________ pocztówka w kolekcji Kornelii.

pierwszypięć
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Ćwiczenie 2a.

Ćwiczenie 2b.

Uzupełnij tabelę liczebnikami porządkowymi w dopełniaczu i miejscowniku.

Uzupełnij nazwy miesięcy w dopełniaczu i miejscowniku. 

mianownik dopełniacz miejscownik

1 pierwszy, -a, -e pierwszego, -ej, -ego pierwszym, -ej, -ym

2 drugi drugim, drugiej, __________

3 trzeci trzecim,

4 czwarty czwartego, 

10 dziesiąty

11 jedenasty jedenastego,

12 dwunasty

20 dwudziesty

21 dwudziesty pierwszy dwudziestego pierwszego, dwudziestym pierwszym,

30 trzydziesty

40 czterdziesty

100 setny setnego,

101 sto pierwszy

2000 dwutysięczny

2001 dwa tysiące pierwszy dwa tysiące pierwszego, 

mianownik dopełniacz miejscownik

styczeń stycznia

luty lutego w  lutym

marzec

kwiecień kwietnia

maj

czerwiec w czerwcu

lipiec lipca

sierpień

wrzesień we wrześniu

październik

listopad w listopadzie

grudzień grudnia
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  PORA ROKU ROK

wiosną/na wiosnę tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego ósmego roku
latem/w lecie dwutysięcznego roku
jesienią/na jesień dwa tysiące szesnastego roku
zimą/w zimie zeszłego roku/tego roku/każdego roku

Jak przeczytać datę? – uzupełnij reguły. 
TO BYŁO.....

Zaznacz poprawną formę. Wpisz właściwą datę. 

dzień miesiąc rok

2 8 1942 2016 2000

drugiego sierpni_____
tysiąc dziewięćset 

czterdziest________  
drugi_______  roku

dwa tysiące 
szesnast_______ roku

dwutysięczn_______ 
roku

dopełniacz liczebnik główny, mianownik 
+ liczebnik porządkowy, dopełniacz

liczebnik porządkowy, 
dopełniacz

x w sierpni__
tysiąc dziewięćset 
czterdziest______ 

drugi________ roku

dwa tysiące 
szesnast_______ roku

dwutysięczn______ 
roku

x w + 
miejscownik

liczebnik główny, mianownik + liczebnik 
porządkowy, dopełniacz

liczebnik porządkowy, 
dopełniacz

x x
w tysiąc dziewięćset 

czterdziest_____  
drugi______ roku

w dwa tysiące 
szesnast_______ roku

w dwutysięczn______ 
roku

x x

w + liczebnik 
główny, mianownik 

+ liczebnik 
porządkowy, 
miejscownik

w + liczebnik 
główny, mianownik 

+ liczebnik 
porządkowy, 
miejscownik

w + liczebnik 
porządkowy, 
miejscownik

0.
Dwa/druga wojna światowa zaczęła się pierwszy/pierwszego wrzesień/
września tysiąc dziewięćset trzydzieści/trzydziestego dziewięć/dzie-
wiątego roku.

1.09.1939 

1. Dywizjon 303 sformowano dwa/drugiego sierpień/sierpnia tysiąc dziewięćset 
czterdzieści/czterdziestego roku. 

2. W roku tysiąc dziewięćset czterdzieści/czterdziestym armia brytyjska była 
słabsza niż armia niemiecka. 

3. Wojna zakończyła się w maj/maju tysiąc dziewięćset czterdziestego/czter-
dziestym piątego/piątym roku. 

4.
Osiem/ósmego czerwiec/czerwca tysiąc dziewięćset czterdziestego/czter-
dziestym szóstym/szóstego roku - rok po zakończeniu II wojny światowej - 
ulicami Londynu przeszła wielka parada zwycięzców, ale nie było tam Polaków.

5.
Bitwa o Anglię zaczęła się w lipcu/lipiec tysiąc dziewięćset czterdziestym/czter-
dziestego roku, a skończyła się w października/październiku tego samego roku/
ten sam rok/tym samym roku.

6.
Bitwa o Anglię trwała trzy miesiące: zaczęła się latem/lato tysiąc dziewięćset 
czterdziestym/czterdziestego roku, a skończyła się jesienią/jesień tego roku/
ten rok/tym roku.

od + dopełniacz 
do + dopełniacz 

Ćwiczenie 3.

8.06.1946  05.1945  07.1940-10.1940  2015  2.08.1940  04.1944  1940  07.1940-10.1940

Ćwiczenie 2c.
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Kalendarium sukcesu. Przeczytaj i dopasuj informacje historyczne do podanych dat. 

ALIANCI, 
inaczej: sojusznicy 

- koalicja 
antyhitlerowska 
podczas II wojny 

światowej

Ćwiczenie 4a.

Ćwiczenie 4b.

0. 1 . 2 . 3 . 4. 5 . 6.
d

7. W kwietniu/kwietnia tysiąc dziewięćset czterdziestym/czterdziestego 
czwartym/czwartego roku  Dywizjon 303 wrócił na południe Anglii.

8. 
W dwutysięcznym/dwa tysiące piętnastym/piętnastego roku organizacja „Hope 
not Hate”, zajmująca się walką z ksenofobią i rasizmem, zamieściła na swoim 
facebookowym profi lu zdjęcie Dywizjonu 303 z 1940 roku. 

data informacja

0. 2.08.1940 a.  Dywizjon 303 włączył się do bitwy o Anglię. Pierwszego dnia zestrzelił 6 samo-
lotów wroga. 

1.  Od lipca do 
października 
1940 roku. 

b.  Bitwa o Anglię zakończyła się zwycięstwem aliantów i porażką armii hitlerowskiej. 

2.  31.08.1940 roku. c.  Premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill, powiedział o Polakach: "nigdy w historii 
ludzkich konfl iktów tak wielu nie zawdzięczało tak dużo tak nielicznym".

3.  31.10.1940 roku. d.  Powstaje Dywizjon 303 - najlepszy dywizjon II wojny światowej. 

4.  20.08.1940 
roku.

e.  Organizacja "Hope not Hate", która walczy ze stereotypami i ksenofobią, opubli-
kowała na swoim facebookowym profi lu zdjęcie z 1940 r. Na zdjęciu jest myśliwiec 
Hurricane oraz polscy piloci: Jan Zumbach, Miroslav Feric i Witold Łokuciewski. 
Nad zdjęciem jest informacja: „Ci cholerni Polacy przybywają tu, by chronić nasze 
kobiety i dzieci". 

5.  8.06.1946 roku. 
f.  Bitwa o Anglię zaczęła się latem a skończyła jesienią 1940 roku. Trwała trzy 

miesiące. W bitwie walczyły 4 polskie dywizjony i 144 pilotów. Piloci Dywizjonu 303 
zestrzelili 110 niemieckich samolotów.

6.  W 2015 roku. g.  Niestety kiedy sześć lat później, rok po zakończeniu II wojny światowej, ulicami 
Londynu przeszła wielka parada zwycięzców, nie było tam Polaków. 

TRUDNE SŁOWA: 
dywizjon - część armii, np. grupa samolotów, która walczy razem (szwadron, eskadra)
bitwa - batalia, jedna walka na wojnie
zestrzelić - w czasie bitwy używa się karabinu, pistoletu itp., które strzelają - zestrzelić znaczy trafi ć z karabinu, 
pistoletu i w ten sposób spowodować upadek z wysokości
wróg - nieprzyjaciel, osoba, która źle komuś życzy 
zwycięstwo - w czasie wojny i w sporcie to pozytywny rezultat rywalizacji, zwyciężyć znaczy wygrać; być lepszym, silniejszym 
porażka - to nie jest zwycięstwo, to negatywny rezultat rywalizacji; być słabszym
alianci - koalicja antyhitlerowska w czasie II wojny światowej, sojusznicy
zawdzięczać - dostać coś od kogoś i chcieć za to (po)dziękować
nieliczni - kilka osób, nie dużo, mała grupa
walczyć - w czasie wojny konfrontować się z wrogiem albo w sporcie rywalizować z przeciwnikiem, rywalem 
myśliwiec - typ samolotu wojskowego, szybki samolot, który może strzelać do innych samolotów
zwycięzca - ten, kto wygrał, był lepszy w rywalizacji (w sporcie) lub silniejszy w konfl ikcie (np. na wojnie)
przybywać - przychodzić, przyjeżdżać
chronić - dawać bezpieczeństwo, asekurować

Posłuchaj nagrania i sprawdź poprawność odpowiedzi w ćwiczeniu nr 4a. 
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Ćwiczenie 5. Dopasuj tytuły do odpowiednich fragmentów. Następnie posłuchaj i sprawdź 
swoje odpowiedzi.  

• Trudne początki 
• Fascynacja sukcesem 
• Będę pilotem... 

• Zimna wojna i zimny dystans
• Ciekawe metody uczenia historii
• Legenda Dywizjonu 303 

W czasie bitwy o Anglię polscy piloci z Dywizjonu 303 mieli w Wielkiej Brytanii status, jaki dziś mają na 
przykład gwiazdy rocka. Piloci byli w Londynie ikonami popkultury. Sukces zaczął się od książki Arkadego Fiedlera 
zatytułowanej „Dywizjon 303”, o której sam autor mówił, że jest pisana pod bezpośrednim wrażeniem zwycięstw 
z 1940 r. Później były piosenki - na przykład zespół Elektryczne Gitary śpiewał: „Ciągle się o nich mówiło”.

O historii można czytać, ale można też uczyć się inaczej. O Dywizjonie 303 i o bitwie o Anglię zain-
teresowani mogą dowiedzieć się wszystkiego grając w historyczną grę planszową „303” wydaną przez 
Instytut Pamięci Narodowej. Można więc grać, można też znaleźć w internecie komiksy, które w intere-
sujący sposób prezentują sukces polskich pilotów.

Jeden z pilotów Dywizjonu 303, Witold Urbanowicz, jeszcze przed wojną oglądał wraz z koleżankami 
akrobacje samolotowe. Zafascynowane dziewczyny powiedziały do kolegi: „Na koniu takich sztuk nie 
zrobisz”. Młody chłopak tego dnia postanowił, że zostanie pilotem. W tej samej szkole, także trochę przy-
padkowo, zjawił się Witold Łokuciewski, który miał pseudonim „Tolo” i Jan Zumbach. Matka tego ostat-
niego zdecydowanie protestowała, mówiąc, że tylko wariat chciałby zostać pilotem. 

Po pierwsze polscy piloci nie znali języka angielskiego. Po drugie nie znali taktyki Royal Air Force. 
I po trzecie - latali na starych samolotach, które były dużo gorsze od niemieckich messerschmittów. 
Dlatego też naczelny dowódca w czasie bitwy o Anglię był bardzo sceptyczny i początkowo nie chciał 
współpracować z Polakami. Dopiero pierwsze sukcesy Dywizjonu 303 przekonały Anglików do polskich 
pilotów. 

Sukcesy Polaków fascynowały. Pilotów nazywano aniołami zemsty lub tygrysami. W Wielkiej Brytanii 
w wielu restauracjach płacono im za posiłki, nie musieli także kupować biletów na komunikację miejską. 

Za żelazną kurtyną, w czasie zimnej wojny, komuniści szybko zapomnieli o bohaterach. Nagle skoń-
czyły się zaproszenia na bankiety. Także nazwisko Arkadego Fiedlera, autora powieści Dywizjon 303, 
znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych. Sukces polskich pilotów pomniejszano.

  0. Legenda Dywizjonu 303

1.

2.

3.

4.

5.

Na podstawie:
http://www.historiamagazyn.pl/artykuly/a/wszystko-czego-nie-wiedzieliscie-o-dywizjonie-303,9748846

TRUDNE SŁOWA: 
wariat - pot. człowiek postępujący nieracjonalnie, szalony
dowódca - lider w wojsku, np. generał 

 
 
 

 
     

 
 
 

     
  

    

ŻELAZNA KURTYNA 
- metafora sytuacji 

po II wojnie 
światowej, która 

dobrze przedstawiała 
sytuację w 

Europie; bariera 
izolująca państwa 

komunistyczne 
przed kontaktem 

i wpływem reszty 
świata.

Tak o tym mówił 
Winston Churchill: 

Od Szczecina nad 
Bałtykiem do Triestu 

nad Adriatykiem 
zapadła żelazna 

kurt yna dzieląc nasz 
Kontynent. Warszawa, 

Berlin, Praga, 
Wiedeń, Budapeszt, 
Belgrad, Bukareszt 

i Sofi a, wszystkie te 
miasta (...) leżą w 

strefi e sowieckiej i są 
pod kontrolą Moskwy. 
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Ćwiczenie 6. Połącz słowa z kolumny A z informacjami z kolumny B. 

NA LOTNISKU PRZED ODPRAWĄ 

A B
0.  karta 

pokładowa 
a.  mała walizka albo torba, którą pasażer zabiera ze sobą na pokład samolotu i ma 

do niej dostęp w czasie trwania lotu 
1.  dokument 

tożsamości b.  specyfi czny numer podróży, zawiera literowy skrót nazwy przewoźnika i kilka cyfr 

2.  bagaż 
podręczny 

c.  indywidualny dokument podróży pasażera, znajduje się tam np. numer miejsca 
w samolocie, numer bramki i szczegóły lotu

3.  bagaż 
rejestrowany 

d.  walizka lub torba, czasami także np. rower lub narty; nadawany do luku baga-
żowego przed odprawą lotniczą i odbierany po wylądowaniu w hali przylotów 

4.  numer lotu e.  dowód osobisty albo paszport; musi być ważny przez minimum 6 miesięcy od 
daty podróży

A B
0.  lotnisko a.  elektroniczna informacja o numerze lotu i kierunku/mieście docelowym lotu dla 

samolotów startujących 

1.  hala odlotów b.  tutaj pasażerowie odbierają swój bagaż rejestrowany po zakończeniu podróży; 
tutaj czekają też na nich osoby witające  

2.  hala przylotów c.  procedura identyfi kacji pasażera, sprawdzenia jego dokumentu tożsamości i biletu, 
odbioru bagażu rejestrowanego (czasami także ważenia i mierzenia bagażu)

3.  tablica odlotów d.  budynek, w którym pasażerowie oczekują na samolot przed podróżą, a także gdzie 
wracają po podróży; także: miejsce startu i lądowania samolotu (pasy startowe)

4.  tablica 
przylotów

e.  miejsce, gdzie pasażerowie czekają przed odprawą biletowo-bagażową, miejsce 
pożegnania z rodziną i przyjaciółmi

5.  odprawa 
biletowo-
bagażowa

f.  elektroniczna informacja o numerze lotu samolotów lądujących oraz statusie lotu 
(podchodzi do lądowania, wylądował, ewentualnie informacja o opóźnieniu lotu)

0. 1 . 2 . 3 . 4.
c

0. 1 . 2 . 3 . 4. 5 .
d

PO ODPRAWIE I W SAMOLOCIE

A B
0.  kontrola 

bezpieczeństwa  a.  wnętrze samolotu, kokpit pilota oraz miejsca dla pasażerów  

1.  strefa bezcłowa b.  wejście do strefy wolnocłowej, oznaczone numerem i właściwe  dla danego lotu  

2.  pokład samolotu c.  personel pokładowy: kapitan, piloci oraz stewardessy i stewardzi

3.  bramka  d.  infografi ka dla podróżnych znajdująca się na pokładzie samolotu, instrukcja 
postępowania w sytuacji ryzyka w samolocie

4.  instrukcja 
bezpieczeństwa

e.  przestrzeń, w której pasażerowie po przejściu odprawy czekają na informację, 
czy samolot jest gotowy; znajdują się tam restauracje, kawiarnie i sklepy, 
w których można kupić towary często w atrakcyjnych cenach (np. perfumy, 
alkohol)

5.  załoga f.  proces realizowany w hali odlotów przez pracowników lotniska według okre-
ślonej procedury; kontrola antyterrorystyczna

0. 1 . 2 . 3 . 4. 5 .
f

PRZED PODRÓŻĄ
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Ćwiczenie 7.

Ćwiczenie 8.

Ćwiczenie 9.

Przeczytaj regulamin i wykreśl słowa, które nie są potrzebne.  

Instrukcja bezpieczeństwa w samolocie. Podpisz infografiki. 

Ewakuacja na lądzie i na wodzie. Podpisz wyjścia awaryjne (przednie, środkowe, tylne). 

NA POKŁADZIE SAMOLOTU: 
1.  Na pokładzie niektórych wszystkich samolotów obowiązuje czasami absolutny zakaz palenia papierosów. 

Nie dotyczy to również toalet. Niestosowanie się do tego zakazu jest tolerowane surowo karane. 
2.  Na karcie pokładowej nie znajduje się numer miejsca, który został przydzielony dla każdej pierwszej osoby. 
3.  Posiłki i napoje serwowane podczas lotu są obowiązkowe dodatkowo płatne i nieobowiązkowe. Zawsze 

niektóre linie lotnicze oferują obowiązkowy bezpłatny posiłek (w cenie biletu). 
PO WYLĄDOWANIU SAMOLOTU:

1.  Pasażerowie, którzy odprawili podręczny bagaż rejestrowany nadają odbierają go na specjalnych taśmach 
w hali przylotów. 

2.  Pasażerowie piloci podróżujący tylko z bagażem podręcznym opuszczają halę przylotów. 
Uwaga! Po wejściu wyjściu z hali przylotów nie ma możliwości wrócenia do niej.

zapiąć pas  wyłączyć urządzenia elektroniczne  kamizelka ratunkowa znajduje się pod fotelem
  wyjście awaryjne  zakaz palenia  pochylić się i umieści głowę między nogami  maska tlenowa 

 w razie dużego zadymienia poruszać się na czworakach

0. wyjście awaryjne.

4. _____________________________ 5. _____________________________
7. _______________
_________________

6. _______________
_________________

3. _____________________________

1. ______________________________ 2. _________________________________

3. _________________________________

1. _________________ 2. _________________
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Ćwiczenie 10. Uzupełnij tekst słowami z ramki. Dostosuj formę gramatyczną do kontekstu. 

załoga  pasy bezpieczeństwa  informacje  bezpieczeństwo  kamizelka ratunkowa  
przewoźnik  maska tlenowa  pokład  wyjścia awaryjne  kapitan

Przed startem samolotu pasażerowie zawsze zapoznawani są z zasadami ___________________ 0,  

na przykład jak zapinać __________________________¹, zakładać ___________________________2  

zakładać  _____________________________3 czy gdzie znajdują się  _____________________________4 

Oczywiście, bardzo rzadko te informacje trzeba wykorzystać w praktyce, jednak dobrze jest uważnie 

słuchać i obserwować. Informacje, wspomagane gestami, podawane są zwykle w języku ojczystym 

_______________________5 (jak np. polskim w PLL LOT) oraz w języku angielskim, a czasami także 

w języku kraju, do którego lub z którego się podróżuje (np. francuskim podczas lotu Warszawa-Paryż 

czy niemieckim podczas lotu Frankfurt-Warszawa). Należy pamiętać, że przez cały czas przebywania na  

_______________________6 samolotu pasażer zobowiązany jest stosować się do poleceń  

__________________________7 samolotu, jak również innych członków  _______________________8.

Polecamy: 
Arkady Fiedler, Dywizjon 303
film Dywizjon 303, reż. Łukasz Palkowski, 2017

film dokumentalny Dywizjon 303. Bitwa o Anglię 

Planszowa historyczna gra edukacyjna „303” przygotowana przez IPN dostępna online: http://pamiec.pl/

ftp/303/index.php

No. 303 Squadron – F540 (pl.: dziennik działań bojowych Dywizjonu 303) (ang.). W: Polish Air Forces 

Operations Record Books [on-line]. 

Elektryczne Gitary – Dywizjon 303

archiwalne wypowiedzi uczestników bitwy o Anglię - http://www.polskieradio.pl/68/788/Tag/22814 

wspomnienia Witolda Urbanowicza -  

http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/902181,Dywizjon-303-%E2%80%93-bohaterzy-bitwy-o-Anglie

https://www.youtube.com/watch?v=DrqmMlBGmX4
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