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I faza lekcji: 
INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU LEKCJI

WYNIKI ANKIETY Z POPRZEDNIEJ LEKCJI:
- komentarz do ankiety dotyczącej poznanego 
na poprzedniej lekcji dramatu – jego genezy





Prapremiera „Wesela”

Plakat z prapremiery 
„Wesela” w Teatrze 
Miejskim w Krakowie

16 marca 1901 r.



Goście weselni: inteligencja i chłopi



Technika: „Pytanie na 
dobry początek”

– quiz nr 2. - bohaterowie 
„Wesela”
* omówienie wyników quizu



Pytanie na dobry początek – quiz bez  ocen



Cele lekcji:

- poznasz bohaterów dramatu i ich postawy 
- ocenisz, czy możliwe było porozumienie 
narodowe w polskim społeczeństwie na 
przełomie XIX i XX w. 



Metody i techniki zastosowane na lekcji:
1/ praca w grupach i indywidualna
2/ praca z tekstem (analiza)
3/ wykorzystanie aplikacji Google:
- Classroom: quizy, ankiety (praca indywidualna), 
dokumenty Google (praca grupowa)
4/ pytanie na dobry początek
5/ samoocena i ocena koleżeńska
6/ ocena punktowa w dzienniku



Na co będziemy zwracać uwagę?
1. Poprawne wskazanie przynależności do 
grupy społecznej danego bohatera.
2. Umiejętność określenia tematów 
rozmów bohaterów w wybranych 
scenach.
3. Interpretacja scen zgodnie z wymową 
ideową dramatu.



II faza lekcji:

- prezentacja efektów pracy w grupach (5 grup)
- udostępnianie ekranu w aplikacji Hangouts
Meet przez lidera grupy
- prezentowanie wniosków z analizy wybranych 
scen aktu I.



Grupa I
Scena 1. Rozmowa Dziennikarza i Czepca



Grupa II
Sceny: IV i VII. Radczyni i Klimina



Grupa III
Sceny: IX i XII. Pan Młody i Panna Młoda



Grupa IV
Sceny: XXIV (Poeta, Gospodarz) i XXVI (Ojciec, Dziad)



Grupa V
Scena XXX. Pan Młody i Gospodarz



Faza III:
- podsumowanie pracy całej klasy: 
przydzielenie punktów dla poszczególnych 
grup przez nauczyciela
- ocena koleżeńska – punktowa (uczniowie 
dzielą przyznane punkty)



Co jest przyczyną braku porozumienia 
pomiędzy inteligencją i chłopami?

Wnioski z analizy:
1/ konflikty w przeszłości: „rzeź galicyjska”, wiele 
wieków pańszczyzny
2/ teraźniejszość: odmienna kultura, obyczaje
3/ przyszłość: inne spojrzenie na rolę poszczególnych 
grup w społeczeństwie



Teza:
Porozumienie pomiędzy chłopami        

i inteligentami jest niemożliwe.



Zadanie domowe:
I. Obejrzyj dzieła malarskie:

1. „Stańczyk” Matejki

2. „Wernyhora” Matejki

3. „Bitwa pod Racławicami” Matejki

II Przygotuj informacje o następujących postaciach:

1. Zawisza Czarny

2. Jakub Szela

3. Stańczyk

4. Ksawery Branicki

Wypełnij  po lekcji, proszę, ankietę ewaluacyjną nr 3 (Classroom; przesłana 
mejlowo).





Dla chętnych:

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


