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Karta pracy  

„Sygnał SOS” 

 

Dzień dobry.  

 

 
Fot. 1. Maria Pijas 

 

 

 

1. Skopiuj podany link i wklej w pasku adresu przeglądarki Internetu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VPQV0X50Cgc 
Piraci - Piosenki dla dzieci bajubaju.tv nowe piosenki dla dzieci  

 

Miłego słuchania !  
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Fot. 2. Maria Pijas 

 

„Hej ,hej przygodo płyniemy posród fal. 

Hej ,hej załogo sygnał teraz daj. 

Hej! Hej ,hej przygodo płyniemy posród fal. 

Hej ,hej załogo sygnał teraz daj. Hej!” 
 

 

2. A teraz zaśpiewajmy wraz.  
 

 „Hej ,hej przygodo… ” 

Zapraszam ! 
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1.Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania. Powodzenia ! 

 

Słońce chyliło się już ku zachodowi. Purpurą zatapiało się w bezkresną toń oceanu, 

malując swoisty pejzaż wodny. Powoli zapadał zmierzch. Oto mijał kolejny dzień 

wyprawy. Zdawać by się mogło, że podróż kapitana Wawrzyńca i jego 

współtowarzyszy nie ma końca.  

Jednak mimo zmęczenia i niedogodności nikt nie zważał na upływający czas. 

Tajemnicza, zapomniana wyspa jawiła się wszystkim, jako oaza przyszłego bogactwa. 

Wierzono, że właśnie tam został ukryty legendarny skarb. Posłusznie więc 

wykonywano polecenia kapitana. Ten niemalże nadludzkimi siłami czuwał 

nad bezpieczeństwem i powodzeniem wyprawy.  

Jak co wieczór i tym razem po zmianie wachty zaczęto opuszczać pokład, 

by udać się do kajut na nocny odpoczynek. Tylko syn siwobrodego kucharza 

przycupnął w okolicach masztu, by oddać się ulubionemu rytuałowi.  

I już po chwili cichutko rozbrzmiewały dźwięki harmonijki ustnej i wtórujące im 

odgłosy szumu fal. W ich takt młodzieniec zaczął nucić: 

 

„ Hej, ho, żagle staw! 

Ciągnij linę i się baw! 

Hej, ho, śmiało steruj 

Statkiem, który jest z papieru. 

Hej!...” 

Było już po północy, kiedy nagle nocny mrok zaczęły przeszywać powtarzające 

się błyski iluminacji. Migoczące w oddali światło zmieniało swoją intensywność, 

by po chwili niebo rozświetliła czerwona łuna.  

Dla kapitana Wawrzyńca stało się jasne, że ktoś wysyła sygnał świetlny S.O.S., 

wzywając pomoc. Bez chwili wahania wszczął alarm, uderzając w charakterystyczny 

sposób w gong, a zaraz potem wystrzelił w uśpioną przestrzeń białą racę. 

Równocześnie podjęto próbę nawiązania łączności przy pomocy alfabetu Morse’a. 

Nie zważając na ryzyko statek zaczął zbaczać z obranego kursu, by zdążyć 

z pomocą. Cdn. 
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 Rys.1. https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/ 

Cartoon Morsecode und Rauchzeichen 

 

 

https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/
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2. Odpowiedz na pytania do tekstu. 

 

 Widokiem jakiego spektaklu obdarowywała natura bohaterów wyprawy 

wieczorową porą? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Jakie było zachowanie załogi statku podczas wyprawy? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 O czym krążyły legendy? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Jak wyglądały wieczory i poranki na statku? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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 Na czym polegał ulubiony rytuał syna kucharza? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Co wydarzyło się po północy? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 W jaki sposób zareagował kapitan Wawrzyniec? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Jakie podjęto działania? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Powodzenia ! 
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Rys.2. Rysunek z 1912 r. ilustrujący dramatyczną chwilę nadawania sygnału SOS. 

Wikimedia Commons 
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3. Oto odpowiedź, jaką wysłał kapitan Wawrzyniec do wzywających pomocy. 

Odczytaj korzystając z załączonego alfabetu Morse’a, a następnie zapisz.  

Powodzenia ! 

 

 

// .--  ..  .-  -..  ---  --  ---  ...-...  -.-..  // ---  -..  .  -...  .-.  .-  -.  ---  

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

// .--.  .-..-  -.--  -.  ..  .  --  -.--  // --..  // .--.  ---  --  ---  -.-.  .-.-   

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4. Skopiuj podany link i wklej w przeglądarkę Internetu. Miłego słuchania . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JWFkZ6oz2ds 
Hej ho! Żagle staw! · Orkiestra Dni Naszych 

 

 

 Dziękuję ! 

https://www.youtube.com/watch?v=JWFkZ6oz2ds
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Alfabet Morse’a   
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ALFABET MORSE'A  

// ...  ---  ...    

 

Fot. 3. Maria Pijas 

Czy wiesz, że: 

 SOS- to wprowadzony 1 lipca 1908 roku międzynarodowy sygnał, oznaczający 

wezwanie o pomoc w alfabecie Morse'a, a składający się z trzech krótkich, 

trzech długich i ponownie trzech krótkich sygnałów. 

 W Polsce zaledwie kilka stacji morskich nasłuchuje Morse'a 

na częstotliwościach bezpieczeństwa oraz amatorzy.  
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 Twórcą telegrafu elektromagnetycznego był amerykański artysta, malarz, 

rzeźbiarz, wynalazca, Samuel Finley Breeze Morse, który w 1837r. uruchomił 

i opatentował swój wynalazek, a w latach 1838-1840 przy znacznej pomocy 

Alfreda Vaila opracował kodowanie sygnału, zwanego od jego nazwiska 

Alfabetem Morse’a. 

 W 1844roku przesłał pierwszą wiadomość za pomocą telegrafu, do którego 

stworzył odbiornik akustyczny. 

 Istota działania alfabetu polega na tym, że litery, cyfry i znaki specjalne 

przekazywane są za pomocą dźwięków, błysków światła, impulsów 

elektrycznych lub zapisu w formie kresek i kropek. 

 Alfabetem impulsów można posługiwać się również przy pomocy rąk: 

 kropka - uniesienie rąk pionowo w górę 

 kreska - uniesienie ramion poziomo na boki 

 rozdzielenie znaków - ramiona skrzyżowane na piersi 

 rozdzielenie grup znaków - skrzyżowanie ramion w dół 

 pomyłka lub prośba o powtórzenie - okręgi ramionami 

uniesionymi nad głową. 

 Znaki są prezentowane w postaci impulsów długich (kresek) i krótkich 

(kropek), a przekazywane seriami sygnałów. 

 Długość kreski powinna trwać co najmniej trzy kropki, natomiast odstępy 

między elementami znaku - jedną kropkę. 

 Odstęp między znakami musi wynosić jedną kreskę, natomiast pomiędzy 

grupami znaków - trzy kreski.  

 Podczas wprowadzania kodu Morse'a należy używać znaków: - . (kreska, 

kropka), litery oddzielamy znakiem spacji, natomiast odstęp pomiędzy 

wyrazami powinien zostać zaznaczony podwójnym ukośnikiem: // 

 

// -..  --..  ..  ..-..  -.-  ..-  .---  ..-..   

 


