
Co się stało z kapitanem Scottem?

Kapitan Robert Falcon Scott wyruszył w podróż na 
Antarktydę w 1910 roku, używając mechanicznych 
sań. Kiedy te sanki zawiodły, musiał polegać na kilku 
psach, które zabrał, by go ciągnęły, jego ludzi oraz 
wyposażenie.

Kiedy w końcu dotarli na Biegun Południowy w 
styczniu 1912 roku, odkryli, że przed nimi przybył 
zespół badaczy z Norwegii.

Scott i jego zespół musieli wracać 1300 km mroźnych 
temperaturach i lodzie. Mieli ubogie ubranie i bardzo 
mało jedzenia. Niestety umrali. Wiele miesięcy 
później grupa poszukiwawcza znalazła ich 
ciała i zakopała je w śniegu.

Szybkie pytania
1. Dlaczego psy musiały ciągnąć sanie Scotta? 

 

2. Jakiego słowa używa autor tekstu w drugim 
akapicie, aby pokazać, że dotarcie do bieguna 
południowego zajęło im dużo czasu?  
 

3. Jak sądzisz, jak się czuł Scott i jego ludzie, skoro 
wiedzieli, że ktoś przed nimi przybył na Biegun 
Południowy? 
 
 
 

4. Gdzie w końcu został pochowany Scott i jego 
drużyna? 
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Odpowiedzi
1. Dlaczego psy musiały ciągnąć sanie Scotta? 

Psy ciągnęły sanki, ponieważ mechaniczne sanie 
zawiodły.

2. Jakiego wyrażenia używa autor tekstu w drugim 
akapicie, aby pokazać, że dotarcie do bieguna 
południowego zajęło im dużo czasu?  
Kiedy w końcu

3. Jak sądzisz, jak się czuł Scott i jego ludzie, skoro 
wiedzieli, że ktoś przed nimi przybył na Biegun 
Południowy? 
Prawdopodobnie poczuli się bardzo 
rozczarowani, ponieważ przebyli bardzo długą 
drogę. 

4. Gdzie w końcu został pochowany Scott i jego 
drużyna? 
Zostali pochowani w śniegu.


