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IX LO im. M. Kopernika w Lublinie 

nauczyciel-doradca metodyczny z języka polskiego LSCDN 

 

 

Scenariusz lekcji języka polskiego 

dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej (klasa druga) 

 

TEMAT: Czy możliwe jest porozumienie między chłopami a inteligentami? – Wesele”       

S. Wyspiańskiego. 

 

CZAS REALIZACJI: 45 min 

 

METODY: 

- słowne: prezentacja zagadnienia, wyjaśnienia nauczyciela, 

- aktywne: praca w grupach z Dokumentami Google (grupy zadaniowe), 

- praktyczne: praca z tekstem literackim, wykonywanie zadań – ankieta i quiz w aplikacji 

Google, 

- wykorzystanie TIK (aplikacja Classroom i Hangouts Meet) 

- elementy oceniania kształtującego: cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia, kryteria 

osiągania sukcesu, samoocena, ocena koleżeńska i informacja zwrotna (uwagi nauczyciela i 

wyniki quizów). 

 

FORMY PRACY: praca w grupach, indywidualna i zbiorowa. 

 

TECHNIKI motywujące uczniów do nauki: 

- „pytanie na dobry początek” w postaci quizu online, 

- współpraca w grupie - wyznaczenie lidera/prezentera, 

- ankieta ewaluacyjna w aplikacji Google. 

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

- teksy dramatu w wersji papierowej, 

- tekst dramatu w wersji elektronicznej, 

- przygotowane przez nauczyciela do uzupełnienia zadania w postaci Dokumentu Google, 

- prezentacja Power Point (zawierająca techniczne uwagi do lekcji zdalnej oraz inne), 

- laptop, 

- urządzenie elektroniczne uczniów (komputery, telefony komórkowe). 

 

LITERATURA METODYCZNA I MERYTORYCZNA: 

❖ Jolanta Baldy, Alicja Brzozowska, Barbara Tenler i inni,  Przewodnik metodyczny dla 

nauczycieli: nowatorskie metody pracy z uczniem, Wrocław 2015. 

❖ Ewolucja i perspektywy rozwoju, red. S. Dubisz, S. Gajda, Warszawa 2001. 

❖ Aniela Łempicka, Wstęp do Dzieł zebranych Stanisława Wyspiańskiego, t. 1, Kraków 

1964. 

❖ Małgorzata Ostrowska, Danuta Sterna, Technologie informacyjne na lekcjach, CEO, 

Warszawa 2015. 

❖ Danuta Sterna, Uczę się uczyć. Ocenianie kształtujące w praktyce, CEO, Warszawa 

2016. 



❖ Materiały z kursu internetowego Jak motywować uczniów do nauki? (Nauczycielska 

Akademia Internetowa) – CEO. 

❖ Materiały z kursu internetowego Szkoła ucząca się, CEO: 

• Szkoła w sieci, czyli jak prowadzić i organizować zdalne nauczanie i uczenie 

się? 

• Jak oceniać zdalnie? 

• Szkoła w sieci, czyli jak prowadzić i organizować nauczanie się i uczenie. 

• Ocenianie w edukacji zdalnej. 

 

CEL GŁÓWNY: 

Uczeń rozumie przyczyny nieporozumień narodowych u schyłku XIX w. ukazane w „Weselu” 

S. Wyspiańskiego. 

 

CELE OPERACYJNE: 

Uczeń: 

- potrafi rozpoznać bohaterów dramatu i ich postawy ideowe, 

- analizuje wybrane sceny z aktu I „Wesela”, 

- uczy się od innych, 

- potrafi dyskutować na temat zagadnień świata idei i wartości, 

- wykorzystuje technologie informacyjne w swojej pracy. 

 

PRZEBIEG LEKCJI: 

 

I. Czynności organizacyjne nauczyciela i zadanie dla uczniów na początek 

lekcji (10 min). 

 
❖ Sprawdzenie listy obecności za pomocą aplikacji Hangouts Meet. 

❖ Ustalenie etapów i zasad przebiegu lekcji - prezentacja pomocnicza Power Point. 

❖ Przedstawienie wyników ankiety dotyczącej genezy dramatu - z poprzedniej lekcji. 

❖ Wykonanie quizu sprawdzającego umiejętność rozpoznawania bohaterów utworu i ich 

przynależności stanowej. 

❖ Analiza wyników quizu – komentarz nauczyciela poprzez „udostępnienie” wykresów 

ilustrujących stopień zrozumienia materiału z poprzedniej lekcji. 

 

 

II. Przedstawienie celów lekcji i omówienie metod, które będą stosowane 

oraz określenie kryteriów osiągania sukcesów przez uczniów (28 min). 

 

❖ Nauczyciel objaśnia cele lekcji i informuje, jakie metody będzie stosował w jej trakcie 

(prezentacja Power Point). 

❖ Zapowiada, na co będzie zwracał uwagę w trakcie lekcji – kryteria osiągania sukcesu (jw.). 

❖ Ustala kolejność przebiegu pracy w grupach (przydział zadań w aplikacji Classroom – 

dokumenty Google do uzupełniania w domu: sześcioosobowe grupy zadaniowe). 

❖ Uczniowie-liderzy prezentują efekty pracy poprzez funkcję „udostępnienie ekranu”; pozostali 

członkowie grupy mogą komentować, włączając się do rozmowy online lub na czacie. 

❖ Nauczyciel przyznaje punkty za pracę w grupach. 

❖ Uczniowie, stosując samoocenę i ocenę koleżeńską, rozdzielają punkty dla poszczególnych 

osób w grupie. 

 



III. Podsumowanie lekcji (5 min): 

 

❖ Nauczyciel udostępnia ekran z zapisanymi wnioskami z analizy wybranych scen dramatu z 

oparciu o efekty pracy poszczególnych grup; wnioski oraz tezę interpretacyjną do aktu I 

„Wesela” zapisuje w prezentacji Power Point. 

❖ Nauczyciel ustala z uczniami zasady wpisu punktów do dziennika elektronicznego. 

 

IV. Praca domowa (2 min): 

Nauczyciel wyświetla zadania domowe w prezentacji Power Point (prezentację zamieszcza jako 

załącznik w aplikacji Classroom w projekcie: „Wesele” Wyspiańskiego). 

1/ Zadanie obowiązkowe: 

➢ Obejrzyj dzieła malarskie: 

1. „Stańczyk” Matejki  

2. „Wernyhora” Matejki 

3.  „Bitwa pod Racławicami” Matejki 

➢ Przygotuj informacje o następujących postaciach:  

1. Zawisza Czarny  

2. Jakub Szela  

3. Stańczyk 

4. Ksawery Branicki 

2/ Zadanie dla chętnych: 

Co musiałoby się zmienić, żeby porozumienie pomiędzy inteligencją a chłopami było możliwe? 

3/ Zadanie dla wyjątkowo chętnych do twórczej pracy       

➢ Zacznij tworzyć padlet do lektury „Wesele” – czas: dwa tygodnie; mogą to być zespoły dwu- i 

trzyosobowe. Dalsze objaśnienia w classroomie. 
➢ Obejrzyj film dokumentalny (link podano jako załącznik do zadań w classromie). 


