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Autor/autorka: 

Małgorzata Musiał 

1. Etap edukacyjny i klasa: 

• szkoła ponadgimnazjalna - liceum - klasa III 

2. Przedmiot: 

• język polski 

3.Temat zajęć: 

Romantyzm - powtórzenie i utrwalenie wiedzy o epoce. 

4. Czas trwania zajęć: 

90 

5. Uzasadnienie wyboru tematu: 

Omawiany temat realizuje zagadnienia ujęte w podstawie programowej oraz jest zgodny z planem 

pracy nauczyciela. Realizacja pozwala na usystematyzowanie wiedzy uczniów o epoce romantyzmu i 

doskonalenie umiejętności wymaganych na egzaminie maturalnym. 

6. Uzasadnienie zastosowania technologii: 

Użycie narzędzi TIK na lekcji powtórzeniowej aktywizuje uczniów, pozwala utrwalić wiedzę w sposób 

atrakcyjny i bardziej skuteczny. Uczniowie mogą również doskonalić umiejętność korzystania z 

różnych narzędzi multimedialnych. W okresie nauki zdalnej umiejętność stosowania przez 

nauczyciela narzędzi TIK pomaga w przygotowaniu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć, usprawnia pracę podczas lekcji i pozwala na bieżąco monitorować postępy uczniów w nauce. 

7. Cel ogólny zajęć: 

Celem ogólnym zajęć jest powtórzenie i utrwalenie wiedzy o epoce romantyzmu, doskonalenie 

umiejętności wymaganych podczas egzaminu maturalnego. 

8. Cele szczegółowe zajęć: 

• Uczeń zna treść, problematykę i bohaterów lektur obowiązkowych. 

• Uczeń potrafi wskazać cechy gatunkowe omawianych tekstów literackich. 

• Uczeń zna i potrafi rozpoznać w tekście literackim cechy bohatera romantycznego. 

• Uczeń potrafi rozpoznać w tekście kultury nawiązania do romantyzmu. 

• Uczeń potrafi zinterpretować utwór w kontekście światopoglądu epoki. 

• Uczeń potrafi formułować tezę i poprawnie argumentować. 

9. Metody i formy pracy: 

 Metody pracy:  
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• praca zdalna, 

• rozmowa wstępna, 

• praca z tekstem, 

• "burza mózgów", 

• dyskusja, 

• grywalizacja, 

• ćwiczenia interaktywne, 

• praca w grupach (w pokojach - Microsoft Teams), 

• metody eksponujące (film). 

Formy pracy: 

• indywidualna, 

• grupowa.  

  

10. Środki dydaktyczne: 

Potrzebne środki dydaktyczne: 

• platforma do nauki zdalnej Microsoft Teams, 

• podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum Ponad słowami 2.1 (s. 85–88), 

• ćwiczenia interaktywne (własne aplikacje) stworzone na platformie LearningApps.org - 

https://learningapps.org/watch?v=pp1mtdha521, 

https://learningapps.org/watch?v=pxx7ousmn21,https://learningapps.org/watch?v=pkj7ojgyt21

, https://learningapps.org/watch?v=ps0rkzqwc21, 

• materiał (recytacja tekstu ballady A. Mickiewicza pt. „Romantyczność”) dostępny w serwisie You Tube-

https://www.youtube.com/watch?v=Xkc5MYeeeWM, 

• Aneks do Informatora o egzaminie maturalnym z języka polskiego obowiązujący  w roku szkolnym 

2020/2021 - 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Anek

s_2021_j%C4%99zyk%20polski_EM_standardowy.pdf, 

• karty pracy-

https://docs.google.com/document/d/1AVPadKvqHr2pGpy17Uya4P4Qv1oBzBVp3vgj2XjgSE

E/edit?pli=1, 

https://docs.google.com/document/d/10GHrdtJkBZLSr8ViioA6cwCTwtyWvsHcd4Az_95RnSw/

edit, 

• ankieta ewaluacyjna stworzona w aplikacji Forms -

 https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40l

o1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-

P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdV

WFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Pre

view.  

  

  

https://learningapps.org/watch?v=pp1mtdha521
https://learningapps.org/watch?v=pxx7ousmn21
https://learningapps.org/watch?v=pkj7ojgyt21
https://learningapps.org/watch?v=pkj7ojgyt21
https://learningapps.org/watch?v=ps0rkzqwc21
https://www.youtube.com/watch?v=Xkc5MYeeeWM
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_EM_standardowy.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_EM_standardowy.pdf
https://docs.google.com/document/d/1AVPadKvqHr2pGpy17Uya4P4Qv1oBzBVp3vgj2XjgSEE/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/1AVPadKvqHr2pGpy17Uya4P4Qv1oBzBVp3vgj2XjgSEE/edit?pli=1
https://docs.google.com/document/d/10GHrdtJkBZLSr8ViioA6cwCTwtyWvsHcd4Az_95RnSw/edit
https://docs.google.com/document/d/10GHrdtJkBZLSr8ViioA6cwCTwtyWvsHcd4Az_95RnSw/edit
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview


3 

 11. Wymagania w zakresie technologii: 

Zajęcia zaplanowane zostały do realizacji w czasie zdalnej nauki. Niezbędne do ich przeprowadzenia są 

komputery, tablety lub smartfony z dostępem do Internetu dla nauczyciela i uczniów. Wspólne środowisko pracy 

to Microsoft Teams - koniecznie z możliwością tworzenia odrębnych pokoi do pracy w grupach w czasie 

wideokonferencji. W przypadku prowadzenia lekcji w czasie funkcjonowania szkół w sposób stacjonarny, sprzęt 

niezbędny to komputer dla nauczyciela oraz tablica/monitor interaktywny, na którym ćwiczenia będą rozwiązywać 

uczniowie. Zalecane jest również wykorzystanie smartfonów/tabletów lub komputerów przez uczniów podczas 

wykonywania zadań interaktywnych, co umożliwi indywidualną pracę i zaangażowanie wszystkich uczniów. 

12. Przebieg zajęć: 

Aktywność nr 1 

Temat: 

 Na dobry początek – aktywne wprowadzenie. 

Czas trwania: 

 15 minut 

Opis aktywności: 

  

• Nauczyciel przekazuje klasie link-https://learningapps.org/watch?v=pkj7ojgyt21, prosząc uczniów o 

rozwiązanie krzyżówki zamieszczonej na platformie LearningApps.org. Informuje, że celem ćwiczenia 

interaktywnego jest sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów na temat podstawowych zagadnień z 

zakresu epoki romantyzmu. Osoba, która jako pierwsza wykona zadanie i udostępni ekran z poprawnym 

rozwiązaniem, zostanie nagrodzona oceną bardzo dobrą (o wadze 1). 

• Po uzupełnieniu krzyżówki i odczytaniu hasła (hasło: ROMANTYZM) nauczyciel podaje temat i cele 

lekcji. Następnie odtwarza recytację tekstu manifestu programowego polskiego romantyzmu    – ballady  

A. Mickiewicza pt. „Romantyczność”, dostępną w serwisie You Tube-

https://www.youtube.com/watch?v=Xkc5MYeeeWM. Po wysłuchaniu utworu uczniowie wymieniają 

najważniejsze cechy literatury i światopoglądu epoki „czucia i wiary”. Wśród cech wskazanych przez 

klasę powinny się znaleźć: synkretyzm rodzajowy, obecność elementów fantastycznych (duch Jasia) 

oraz postaci obłąkanych (Karusia), odwołanie się do ludowych wierzeń, polemika romantycznego poety 

ze Starcem (reprezentantem klasycyzmu), prymat uczuć nad rozumem (irracjonalizm), duża rola 

wyobraźni. 

Aktywność nr 2 

Temat: 

 Literatura epoki romantyzmu - ćwiczenia mające na celu usystematyzowanie wiedzy. 

Czas trwania: 

 35 minut 

Opis aktywności: 

  

• Uczniowie powtarzają wiadomości na temat gatunków literackich popularnych w literaturze romantyzmu. 

Nauczyciel udostępnia klasie ćwiczenie interaktywne - 

https://learningapps.org/watch?v=pp1mtdha521, którego celem jest sprawdzenie i utrwalenie 

wiedzy na powyższy temat. 

• Nauczyciel przydziela uczniów do pokoi na platformie Microsoft Teams. Klasa pracuje w pięciu 

zespołach i wykonuje zadania zamieszczone w karcie pracy-

https://docs.google.com/document/d/1AVPadKvqHr2pGpy17Uya4P4Qv1oBzBVp3vgj2XjgSE

https://learningapps.org/watch?v=pkj7ojgyt21
https://www.youtube.com/watch?v=Xkc5MYeeeWM
https://learningapps.org/watch?v=pp1mtdha521
https://docs.google.com/document/d/1AVPadKvqHr2pGpy17Uya4P4Qv1oBzBVp3vgj2XjgSEE/edit?pli=1,
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E/edit?pli=1 udostępnionej uczniom w plikach grupy (na platformie Microsoft Teams). Praca w grupach 

obejmuje następujące zagadnienia: motywy literackie w literaturze romantyzmu, wzorce osobowe epoki, 

kreacja bohatera romantycznego, cechy romantyczne w postawach bohaterów tekstów z XIX i XX 

wieku. Po opracowaniu podanych zagadnień liderzy grup udostępniają ekrany i prezentują wyniki pracy 

na forum klasy. Nauczyciel podsumowuje ich wypowiedzi i wyciąga wnioski. Uczniowie sporządzają 

notatkę z lekcji (uzupełniają kartę pracy). 

• Nauczyciel powołując się na wymagania egzaminacyjne z języka polskiego (z uwzględnieniem 

wprowadzonych zmian - 

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Anek

s_2021_j%C4%99zyk%20polski_EM_standardowy.pdf), zwraca szczególną uwagę na lektury 

obowiązkowe z epoki romantyzmu. Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne sprawdzające 

znajomość treści III cz. "Dziadów" A. Mickiewicza - 

https://learningapps.org/watch?v=pxx7ousmn21. 

Aktywność nr 3 

Temat: 

 Ćwiczenie maturalne - doskonalenie umiejętności formułowania tezy i poprawnej argumentacji. 

Czas trwania: 

 20 minut 

Opis aktywności: 

  

• Na poprzednich zajęciach lekcyjnych uczniowie otrzymali od nauczyciela zadanie maturalne. Ćwiczenie 

polegało na przygotowaniu planu wypowiedzi argumentacyjnej na podany temat - 

https://docs.google.com/document/d/10GHrdtJkBZLSr8ViioA6cwCTwtyWvsHcd4Az_95RnSw/

edit. W tej części lekcji uczniowie przedstawiają swoje stanowisko oraz uzasadniają tezę w oparciu o 

twórczość z epoki romantyzmu. Klasa pod kierunkiem nauczyciela tworzy wzorcowy plan kompozycji 

rozprawki. Nauczyciel przypomina zasady tworzenia i kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej. 

• Praca domowa: 

Sformułuj tezę i argumentację odnoszącą się do jednego spośród następujących tematów: 

1) Bunt – siła twórcza czy destrukcyjna? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do III cz. 

"Dziadów" A. Mickiewicza i innych tekstów kultury. 

2) Co decyduje o tym, że człowiek przechodzi wewnętrzną przemianę? Rozważ problem i uzasadnij swoje 

zdanie, odwołując się do "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza i innych tekstów kultury. 

  

Aktywność nr 4 

Temat: 

 Podsumowanie zajęć i samoocena uczniów. 

Czas trwania: 

 20 minut 

Opis aktywności: 

  

• Uczniowie wskazują "blaski" i "cienie" literatury epoki romantyzmu (karta pracy - zadanie nr 6) oraz 

podejmują dyskusję na temat: Które postawy i wartości ważne dla romantyków są ciągle aktualne? 

https://docs.google.com/document/d/1AVPadKvqHr2pGpy17Uya4P4Qv1oBzBVp3vgj2XjgSEE/edit?pli=1,
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_EM_standardowy.pdf
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/aneks/Aneks_2021_j%C4%99zyk%20polski_EM_standardowy.pdf
https://learningapps.org/watch?v=pxx7ousmn21
https://docs.google.com/document/d/10GHrdtJkBZLSr8ViioA6cwCTwtyWvsHcd4Az_95RnSw/edit
https://docs.google.com/document/d/10GHrdtJkBZLSr8ViioA6cwCTwtyWvsHcd4Az_95RnSw/edit


5 

• Uczniowie wykonują ćwiczenie interaktywne - https://learningapps.org/watch?v=ps0rkzqwc21. 

• Uczniowie dokonują samooceny i wypełniają ankietę ewaluacyjną za pomocą aplikacji Microsoft Forms. 

Ankieta zawiera następujące pytania: 

1. Czy dzisiejsze zajęcia pomogły Ci w powtórzeniu i utrwaleniu wiedzy o epoce romantyzmu? 

2. Jak oceniasz Twoje przygotowanie do matury w kontekście znajomości materiału z epoki romantyzmu? 

3. Którą lekturę obowiązkową musisz powtórzyć? 

Link do ankiety - 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.

onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-

P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1S

C4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview. 

13. Sposób ewaluacji zajęć: 

Nauczyciel analizuje wyniki ankiety - aktywność ta pozwoli nauczycielowi rozpoznać bieżące potrzeby uczniów i 

zaplanować dodatkowe działania mające na celu efektywne przygotowanie młodzieży do egzaminu maturalnego. 

Nauczyciel na bieżąco ocenia pracę uczniów.  

14. Licencja: 

CC BY-NC-SA 4.0 - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 

Międzynarodowe.  

Przejdź do opisu licencji 

15. Wskazówki: 

16. Materiały pomocnicze: 

17. Uwagi do scenariusza po jego realizacji: 

Scenariusz zaproponowałam do realizacji na dwóch jednostkach lekcyjnych. W sytuacji, gdy 

nauczyciel nie będzie miał do dyspozycji dwóch godz. lekcyjnych, może zrezygnować z niektórych 

elementów zajęć, np. z wysłuchania recytacji ballady "Romantyczność" oraz ograniczyć ilość zadań 

do pracy w grupach. 

https://learningapps.org/watch?v=ps0rkzqwc21
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgId&auth_upn=m.musial%40lo1busko.onmicrosoft.com&lang=pl&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId=N4S38M-P9UCH2I_vD7M5Hmn0qDSL0qJJu9BE2Ehmdm1UNUxXTVZYWTJDN0JaWlNGWTlWNTdVWFE1SC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%22%3A%22None%22%7D&TopView=Preview
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.pl

