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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

 

Programu nauczania z zakresu-języka polskiego jako języka dziedziczonego dla uczniów 

polskich w wieku od 13 do 16 lat (III etap edukacji) powstał z myślą o uczniach między 13. a 

16. rokiem życia uczących się poza granicami kraju, dla których język polski jest językiem 

dziedziczonym. Jest to grupa uczniów bardzo zróżnicowana nie tylko ze względu na aktualne 

miejsce zamieszkania, doświadczenie w uczeniu się języka polskiego, postawę wobec języka 

i motywację do nauki, ale także ze względu na stopień opanowania języka. Z jednej strony – 

znajdują się w niej uczniowie, którzy niedawno opuścili Polskę, i których kompetencja 

językowa nie odbiega zbytnio od kompetencji językowej rówieśników w kraju, ale 

w przypadku których, ze względu na dominującą pozycję języka kraju osiedlenia, niezbędne 

jest zwracanie szczególnej uwagi na podtrzymanie znajomości języka polskiego. Z drugiej zaś 

– jak wynika z badań prowadzonych nad zbiorowościami polonijnymi – zwykle połowę 

uczniów w danej klasie stanowią osoby, które urodziły się już poza granicami kraju, bądź 

przebywają tam na tyle długo, że język polski stał się dla nich językiem funkcjonalnie drugim, 

co oznacza, że poziom jego opanowania jest niski (por. Lustański 2009, Laskowski 2009).  

Program nauczania dla tak wewnętrznie zróżnicowanej grupy siłą rzeczy musi zatem 

stanowić kompromis między odmiennymi potrzebami i oczekiwaniami uczniów. Choć celem 

nadrzędnym kształcenia pozostaje w dalszym ciągu przekazanie uczniom wiedzy o polskiej 

kulturze, niezbędne jest również poświęcenie znacznej uwagi na odpowiednie rozwijanie 

sprawności oraz podsystemów językowych (por. także Seretny A., Lipińska E., Janowska I., 

2006). Bez wystarczającej znajomości języka odbiór tekstu kultury będzie dla uczniów bardzo 

trudny, jeśli nie niemożliwy, co może zniechęcić ich do nauki języka. W niniejszym programie 

starano się zatem uwzględnić specyfikę nauczania języka polskiego jako dziedziczonego, co 

oznacza, że zawiera on treści i metody pracy charakterystyczne zarówno dla nauczania języka 

polskiego jako ojczystego, jak i dla nauczania języka polskiego jako obcego. Wydaje się, że 

dzięki takiemu połączeniu możliwy będzie równoległy i spójny rozwój umiejętności 

językowych uczniów z ich wiedzą na temat Polski, Polaków oraz najważniejszych tekstów 

kultury.  

Program nauczania oparto na dwóch dokumentach biorących pod uwagę specyficzne 

potrzeby polskich uczniów za granicą mianowicie na Podstawie Programowej dla polskich 

uczniów uczących się za granicą oraz Ramach Programowych Kształcenia Uzupełniającego 
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dla Szkolnych Punktów Konsultacyjnych. Ponieważ przygotowanie jednego spójnego 

programu dla wszystkich poziomów zaawansowania uwzględnionych w Podstawie 

Programowej było niemożliwe, zdecydowano się na utworzenie programu przeznaczonego 

głównie dla poziomu B, odpowiadającego w przybliżeniu poziomom B1 oraz B2 według skali 

biegłości językowej zaproponowanej w Europejskim systemie opisu kształcenia językowego 

(dalej zwanym ESOKJ), sam zaś program, ze względu na rozpiętość wiekową dzieci 

podzielono na trzy części: dla dzieci w wieku od 13 do 14 lat (klasa I), od 14 do 15 lat (klasa II) 

oraz od 15 do 16 lat (klasa III). Założono, że znajomość języka polskiego przez uczniów w 

pierwszej grupie wiekowej odpowiadać będzie w przybliżeniu poziomowi B1 (według ESOKJ), 

uczniowie z drugiej grupy będą się sytuować między poziomami B1/B2, natomiast poziom 

językowy najstarszych uczniów w grupie sytuować się będzie między poziomem B2/C1. Przy 

określaniu stopnia opanowania języka brano pod uwagę prowadzone badania nad językiem 

dzieci pochodzenia polskiego mieszkających poza granicami kraju, z których wynika, że dzieci 

między 13. a 14. rokiem życia mieszkające przez większość życia poza granicami kraju 

prezentują poziom językowy pomiędzy poziomem A2 a B11. Założono zatem, że dzięki 

regularnej nauce w ciągu kolejnych trzech lat nauki (po około 90 godzinach rocznie) 

większość uczniów powinna znajdować się na poziomie B2/C1. Niemniej starano się tak 

dobrać treści programowe, aby nauczyciele pracujący z grupami bardziej zróżnicowanymi 

poziomowo również mogli korzystać z propozycji programowej.  

  

                                                           
1
Wspominane wyniki badań pochodzą z przygotowywanej pracy doktorskiej A. Czeniek pt. Stopień opanowania 

sprawności pisania przez dzieci polonijne uczące się w Polskich Szkołach Sobotnich w Wielkiej Brytanii. 
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2. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA UCZNIÓW POMIEDZY 13. A 16. ROKIEM ŻYCIA 

 

 wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, 

 rozwój wiedzy o kulturze polskiej poprzez obcowanie z utworami literackimi oraz 

innymi tekstami kultury, 

 zapoznanie uczniów z polskimi tradycjami i obyczajami, a także polską socjokulturą,  

 równomiernie rozwijanie wszystkich czterech kompetencji językowych receptywnych: 

słuchania i czytania oraz produktywnych mówienia i pisania,  

 rozwój podsystemów językowych: leksyki, gramatyki oraz znajomości polskiej 

ortografii i interpunkcji, 

 rozwijanie u uczniów autonomii w uczeniu się języka polskiego oraz samodzielności 

w zdobywaniu informacji na temat Polski i Polaków, 

 podtrzymywanie i rozwijanie motywacji do nauki języka polskiego poprzez 

uświadamianie uczniom korzyści, jakie przynosi dobra znajomość języka. 
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3. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA 

Zgodnie z tym, o czym wspominano w poprzednim rozdziale, program zakłada 

równoległe poszerzanie wiedzy o polskiej kulturze i rozwijanie komunikacyjnej kompetencji 

językowej, na którą składają się: kompetencja lingwistyczna, socjolingwistyczna oraz 

pragmatyczna (por. ESOKJ str. 99). Dlatego też cele szczegółowe kształcenia zdecydowano się 

określić osobno nie tylko dla poszczególnych grup wiekowych2, lecz także wyodrębnić w nich 

podział na sprawności językowe (produktywne: mówienie i pisanie, i receptywne: słuchanie 

i czytanie) oraz na podsystemy języka (fonologię, leksykę, poprawność gramatyczną oraz 

ortograficzną), w podobny sposób jak ma to miejsce w przypadku wspominanego 

Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego, a także w Programach nauczania 

języka polskiego jako obcego. Poziomy A1-C2. Ponadto, postanowiono osobno opisać 

umiejętności niezbędne do odbioru, analizy i interpretacji dzieła kultury, które są możliwe do 

osiągnięcia przez ucznia dopiero po nabyciu odpowiednio wysokiej kompetencji językowej.  

 

Cele nauczania sprawności językowych 

uczniów I klasy 

 

 

 

Słuchanie 

 

 umie określić temat i intencję słuchanej wypowiedzi, 

 rozumie wypowiedzi monologowe oraz dialogowe dotyczące 

spraw mu bliskich, 

 rozumie główną myśl w autentycznych nagraniach 

audiowizualnych dotyczących spraw codziennych, w których 

dominuje standardowa odmiana polszczyzny, a wypowiedzi nie 

są zbyt szybkie. 

 

 

 

 

 rozumie teksty użytkowe i informacyjne, 

                                                           
2 Przyjęte założenie o zbliżonym wieku uczniów w klasie, nie jest warunkiem koniecznym do realizacji 

programu. Starano się tak wyznaczyć cele kształcenia oraz tak dobrać treści kształcenia, aby były możliwe do 

zrealizowania również w grupach zróżnicowanych wiekowo. 
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Czytanie  rozumie proste teksty literackie i inne teksty kultury, 

 umie poprawnie określić temat i główne myśli tekstu, 

 potrafi odnaleźć w tekście potrzebne informacje, 

 potrafi w miarę poprawnie określić styl wypowiedzi. 

 

 

 

 

Mówienie 

(interakcja i 

produkcja) 

 

 mówi w sposób dość zrozumiały, a błędy leksykalno- 

-gramatyczne nie zaburzają procesu komunikacji, 

 z sukcesem porozumiewa się w codziennych sytuacjach, potrafi 

rozpocząć, podtrzymać i zakończyć rozmowę, 

 poprawnie stosuje konwencjonalne formuły grzecznościowe 

obecne między innymi przy składaniu życzeń, gratulacjach, 

kondolencjach, proponowaniu czy odmawianiu, 

 opowiada o codziennych sytuacjach, opisuje i porównuje 

osoby, miejsca i przedmioty, 

 potrafi zbudować dłuższe, dość spójne dłuższe wypowiedzi 

monologowe na bliskie sobie tematy, 

 umie przedstawić i uzasadnić swoją opinię na dany temat, 

 odróżnia potoczny styl mówienia od odmiany standardowej. 

Stara się dobrać styl wypowiedzi do rozmówcy. 

 

 

 

 

 

Pisanie 

 

 tworzy w miarę spójny tekst na tematy mu bliskie i dotyczące 

jego zainteresowań, a błędy leksykalno-gramatyczne nie 

utrudniają lektury tekstu, 

 redaguje krótkie (około 180 słów) teksty, takie jak: 

charakterystykę osoby, opis miejsca, przedmiotu i sytuacji, list 

prywatny, opowiadanie, pamiętnik, a także krótkie formy 

użytkowe takie jak SMS, ogłoszenie, życzenia i zaproszenie. 

Wymienione formy umie zredagować zgodnie 

z obowiązującymi normami gatunku, 
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 umie przygotować plan każdej z wymienionych form 

pisemnych. 

 

Cele rozwijania kompetencji lingwistycznej 

uczniów I klasy 

 

 

 

Poprawność 

fonologiczna 

 

 prawidłowo rozróżnia wszystkie głoski języka polskiego, 

 prawidłowo wymawia i akcentuje polskie głoski i wyrazy, 

 w wypowiedzi zachowuje prawidłową intonację. 

 

 

 

 

Poprawność 

leksykalna 

 

 posługuje się słownictwem przewidzianym w kręgach 

tematycznych podstawy programowej nauczania języka 

polskiego (Ja i moi bliscy, Dom i otoczenie, Życie codzienne, 

Zdrowie i sport, Podróże i turystyka, Środowisko naturalne, 

Technika i media, Wiedza o Polsce, Język nauki) w wymiarach 

określonych w programie.  

 

 

Poprawność 

gramatyczna 

 

 rozpoznaje i stosuje w praktyce formy i struktury 

gramatyczne wyszczególnione w katalogu zagadnień 

gramatycznych. 

 

 

Poprawność 

ortograficzna i 

interpunkcyjna 

 

 

 wykazuje się dość dobrą znajomością zasad ortografii 

i interpunkcji, a popełnione błędy nie utrudniają zrozumienia 

tekstu. 
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Cele rozwijania kompetencji kulturowej 

uczniów I klasy 

 

 

 

Odbiór, analiza i 

interpretacja dzieła 

kultury 

 

 rozumie słuchowiska radiowe oraz adaptacje filmowe oparte 

na prostych językowo tekstach kultury, 

 potrafi opowiedzieć o przeczytanym lub obejrzanym dziele,  

a także wyrazić swoją opinię na jego temat, 

 umie recytować wiersze z odpowiednią intonacją, 

 potrafi scharakteryzować głównych bohaterów i ocenić ich 

postępowanie, 

 odróżnia podstawowe gatunki literackie, takie jak: bajka, 

ballada, baśń, fraszka, nowela, opowiadanie, powieść, 

 wyróżnia wszystkie elementy świata przedstawionego 

w utworze literackim,  

 redaguje krótkie formy pisemne w oparciu o przeczytane 

utwory. 

 

 

 

Cele nauczania sprawności językowych 

uczniów II klasy 

 

 

 

 

 

 

Słuchanie 

 

 umie określić temat i intencję słuchanej wypowiedzi oraz 

rozpoznaje większość zawartych w niej środków językowych, 

 rozumie złożone wypowiedzi monologowe oraz dialogowe 

dotyczące spraw mu bliskich oraz znajdujących się w kręgu 

jego zainteresowań, 

 rozumie autentyczne nagrania audiowizualne dotyczące 

spraw codziennych oraz aktualnych wydarzeń społecznych 
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i kulturalnych związanych z Polską, 

 rozumie globalnie nagrania audiowizualne wypowiadane 

w naturalnym tempie, również szybszym charakterystycznym 

dla mediów, 

 potrafi odróżniać informacje o faktach od opinii, 

 dostrzega ironię w wypowiedzi. 

 

 

 

 

 

Czytanie 

 

 rozumie dłuższe teksty użytkowe i informacyjne, 

 czyta ze zrozumieniem autentyczne teksty związane z jego 

zainteresowaniami i aktualnymi wydarzeniami, 

 rozumie teksty literackie i inne teksty kultury, 

 umie poprawnie określić temat i główne myśli tekstu, 

 potrafi odnaleźć w tekście potrzebne informacje, 

 potrafi określić styl wypowiedzi, 

 umie dostrzec w tekście informacje, które nie zostały 

wyrażone wprost, 

 zna budowę tekstu argumentacyjnego i potrafi wskazać jego 

elementy w tekście. 

 

 

 

 

Mówienie 

(interakcja i 

produkcja) 

 

 mówi w sposób zrozumiały i płynny, a błędy leksykalno -

gramatyczne nie zaburzają procesu komunikacji, 

 z sukcesem porozumiewa się w codziennych sytuacjach, 

potrafi rozpocząć, podtrzymać i zakończyć rozmowę, 

 poprawnie stosuje konwencjonalne formuły grzecznościowe 

obecne między innymi przy składaniu życzeń, gratulacjach, 

kondolencjach, proponowaniu czy odmawianiu, 

 opowiada o sytuacjach i zdarzeniach, opisuje i porównuje 

osoby, miejsca i przedmioty, 

 aktywnie uczestniczy w dyskusji na znane sobie tematy, 
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 potrafi zbudować dłuższe, spójne dłuższe wypowiedzi 

monologowe na bliskie sobie sprawy oraz na tematy związane 

z jego zainteresowaniami, 

 umie przedstawić i uzasadnić swoją opinię na dany temat, 

 odróżnia potoczny styl mówienia od odmiany standardowej. 

Poprawnie dobiera styl wypowiedzi do rozmówcy. 

 

 

 

 

 

Pisanie 

 

 tworzy spójny tekst na tematy mu bliskie i dotyczące jego 

zainteresowania, a błędy leksykalno-gramatyczne nie 

utrudniają lektury tekstu, 

 redaguje krótkie (około 180 słów) teksty, takie jak: 

charakterystykę osoby, opis miejsca, przedmiotu, sytuacji 

oraz uczuć i przeżyć, list prywatny i oficjalny, życiorys, 

podanie, pamiętnik, opowiadanie, tekst argumentacyjny,  

a także krótkie formy użytkowe takie jak SMS, życzenia, 

ogłoszenie i zaproszenie. Wymienione formy umie 

zredagować zgodnie z obowiązującymi normami gatunku, 

 dostrzega różnice między potoczną a standardową odmianą 

polszczyzny oraz potrafi zamienić jeden styl na drugi, 

 umie przygotować plan każdej z wymienionych form 

pisemnych. 

 

 

 

Cele rozwijania kompetencji lingwistycznej 

uczniów II klasy 

 

 

 

Poprawność 

 

 prawidłowo rozróżnia wszystkie głoski języka polskiego, 

 prawidłowo wymawia i akcentuje polskie głoski i wyrazy, 
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fonologiczna  w wypowiedzi zachowuje prawidłową intonację. 

 

 

 

 

Poprawność 

leksykalna 

 

 posługuje się słownictwem przewidzianym w kręgach 

tematycznych podstawy programowej nauczania języka 

polskiego (Ja i moi bliscy, Dom i otoczenie, Życie codzienne, 

Zdrowie i sport, Podróże i turystyka, Środowisko naturalne, 

Technika i media, Wiedza o Polsce, Język nauki) w wymiarach 

określonych w programie.  

 

 

Poprawność 

gramatyczna 

 

 rozpoznaje i stosuje w praktyce formy i struktury 

gramatyczne wyszczególnione w katalogu zagadnień 

gramatycznych. 

 

 

Poprawność 

ortograficzna i 

interpunkcyjna 

 

 

 wykazuje się dobrą znajomością zasad ortografii 

i interpunkcji, 

 jest świadom różnic w znaczeniu, jakie może spowodować 

interpunkcja. 

 

 

 

Cele rozwijania kompetencji kulturowej 

uczniów II klasy 

 

 

 

 

 

Odbiór, analiza i 

 

 rozumie słuchowiska radiowe, adaptacje filmowe oraz 

inscenizacje teatralne oparte na współczesnych tekstach 

kultury, 

 potrafi opowiedzieć o przeczytanym lub obejrzanym dziele,  
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interpretacja dzieła 

kultury 

a także wyrazić swoją opinię na jego temat, 

 umie recytować wiersze z odpowiednią intonacją, 

 potrafi opisać problematykę utworu, scharakteryzować 

głównych bohaterów i ocenić ich postępowanie, 

 potrafi zinterpretować utwór odnosząc go do innych, 

poznanych na zajęciach dzieł, a także kontekstów 

biograficznych i historycznych, 

 odróżnia podstawowe gatunki literackie, takie jak: bajka, 

ballada, baśń, dramat, fraszka, nowela, opowiadanie, 

powieść, satyra, tren, 

 wyróżnia wszystkie elementy świata przedstawionego 

w utworze literackim, 

 streszcza przeczytane utwory literackie, 

 potrafi zamienić wybrane utwory napisane prozą na lirykę lub 

dramat i odwrotnie, 

 redaguje krótkie formy pisemne w oparciu o przeczytane 

utwory. 

 

 

 

Cele nauczania sprawności językowych 

uczniów III klasy 

 

 

 

 

Słuchanie 

 

 prawidłowo rozróżnia wszystkie głoski języka polskiego,  

 umie określić temat i intencję słuchanej wypowiedzi, 

rozpoznaje zawarte w niej środki językowe, 

 rozumie złożone wypowiedzi monologowe oraz dialogowe 

dotyczące większości tematów w standardowej i potocznej 

odmianie języka, 

 rozumie szczegółowo większość autentycznych nagrań 
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audiowizualnych zarówno na tematy bliskie, jak też tematy 

abstrakcyjne, 

 odróżnia informacje o faktach od opinii, 

 dostrzega i rozumie ironię, 

 dostrzega intencję niewypowiedzianą wprost. 

 

 

 

 

 

 

Czytanie 

 

 rozumie dłuższe teksty użytkowe i informacyjne, 

 czyta ze zrozumieniem autentyczne teksty na tematy 

uwzględnione w katalogu, 

 rozumie teksty literackie i inne teksty kultury, 

 umie poprawnie określić temat i główne myśli tekstu, 

 potrafi odnaleźć w tekście potrzebne informacje, 

 potrafi określić styl wypowiedzi, 

 umie dostrzec w tekście informacje, które nie zostały opisane 

wprost, a także ironię i manipulację, 

 zna budowę tekstu argumentacyjnego i potrafi wskazać jego 

elementy w tekście. 

 

 

 

 

 

Mówienie 

(interakcja i 

produkcja) 

 

 mówi w sposób zrozumiały i płynny, a błędy leksykalno -

gramatyczne rzadko się pojawiają, 

 z sukcesem porozumiewa się we wszystkich sytuacjach, 

potrafi rozpocząć, podtrzymać i zakończyć rozmowę, 

 poprawnie stosuje konwencjonalne formuły grzecznościowe 

obecne między innymi przy składaniu życzeń, gratulacjach, 

kondolencjach, proponowaniu czy odmawianiu, 

 opowiada o sytuacjach i zdarzeniach, opisuje i porównuje 

osoby, miejsca i przedmioty, 

 aktywnie uczestniczy w dyskusji na różnorodne tematy 

odpowiednie do jego wieku, 
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 potrafi zbudować długie, spójne i logiczne wypowiedzi 

monologowe na tematy objęte katalogiem tematycznym, 

 umie przedstawić i uzasadnić swoją opinię na dany temat, 

 odróżnia potoczny styl mówienia od odmiany standardowej. 

Poprawnie dobiera styl wypowiedzi do rozmówcy. 

 

 

 

 

 

Pisanie 

 

 tworzy spójny tekst na tematy mu bliskie i dotyczące jego 

zainteresowania, a błędy leksykalno-gramatyczne nie 

utrudniają lektury tekstu, 

 redaguje krótkie (około 180 słów) teksty, takie jak: 

charakterystykę osoby, opis miejsca, przedmiotu, sytuacji 

oraz uczuć i przeżyć, list prywatny i oficjalny, życiorys, CV, list 

motywacyjny, podanie, pamiętnik, opowiadanie, tekst 

argumentacyjny, a także krótkie formy użytkowe takie jak 

SMS, życzenia, ogłoszenie i zaproszenie. Wymienione formy 

umie zredagować zgodnie z obowiązującymi normami 

gatunku, 

 dostrzega różnice między potoczną a standardową odmianą 

polszczyzny oraz potrafi zamienić jeden styl na drugi, 

 parafrazuje i streszcza wybrane fragmenty tekstu, 

 umie przygotować plan każdej z wymienionych form 

pisemnych, 

 pisze poprawnie pod względem ortograficznym 

i interpunkcyjnym. 

 

 

 

Cele rozwijania kompetencji lingwistycznej 

uczniów III klasy 
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Poprawność 

fonologiczna 

 

 prawidłowo rozróżnia wszystkie głoski języka polskiego, 

 prawidłowo wymawia i akcentuje polskie głoski i wyrazy, 

 w wypowiedzi zachowuje prawidłową intonację. 

 

 

 

 

Poprawność 

leksykalna 

 

 

 posługuje się słownictwem przewidzianym w kręgach 

tematycznych podstawy programowej nauczania języka 

polskiego (Ja i moi bliscy, Dom i otoczenie, Życie codzienne, 

Zdrowie i sport, Podróże i turystyka, Środowisko naturalne, 

Technika i media, Wiedza o Polsce, Język nauki) w wymiarach 

określonych w programie.  

 

 

Poprawność 

gramatyczna 

 

 rozpoznaje i stosuje w praktyce formy i struktury 

gramatyczne wyszczególnione w katalogu zagadnień 

gramatycznych. 

 

 

Poprawność 

ortograficzna i 

interpunkcyjna 

 

 

 wykazuje się bardzo dobrą znajomością zasad ortografii 

i interpunkcji, 

 jest świadom różnic w znaczeniu, jakie może spowodować 

interpunkcja. 

 

 

 

Cele rozwijania kompetencji kulturowej 

uczniów III klasy 
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Odbiór, analiza i 

interpretacja dzieła 

kultury 

 rozumie większość słuchowisk radiowych, adaptacji 

filmowych oraz inscenizacji teatralnych oparte tekstach 

kultury, 

 potrafi opowiedzieć o przeczytanym lub obejrzanym dziele,  

a także wyrazić swoją opinię na jego temat, 

 umie recytować wiersze z odpowiednią intonacją, 

 potrafi opisać problematykę utworu, scharakteryzować 

głównych bohaterów i ocenić ich postępowanie, 

 potrafi zinterpretować utwór, odnosząc go zarówno do 

innych tekstów kultury, jak również do kontekstów 

biograficznych i historycznych, 

 odróżnia podstawowe gatunki literackie, takie jak: bajka, 

ballada, baśń, dramat, epopeja, fraszka, nowela, 

opowiadanie, powieść, satyra, sonet, tren, 

 wyróżnia wszystkie elementy świata przedstawionego 

w utworze literackim, 

 streszcza przeczytane utwory literackie, 

 potrafi zamienić wybrane utwory napisane prozą na lirykę lub 

dramat i odwrotnie, 

 redaguje krótsze i dłuższe formy pisemne w oparciu 

o przeczytane utwory. 
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4. TREŚCI KSZTAŁCENIA 

 

Treści kształcenia, podobnie jak cele szczegółowe, postanowiono opisać osobno dla 

każdej z grup wiekowych. Ponadto, zdecydowano się oddzielić od siebie treści literacko-

kulturowe, dzieląc je na bloki tematyczne oraz treści dotyczące kształcenia językowego, 

uznając, że dzięki takiemu podziałowi możliwe będzie ich dokładniejsze i bardziej precyzyjne 

opisanie. Niezależnie od przyjętego podziału należy jednak pamiętać o konieczności spójnego 

łączenia ze sobą w procesie nauczania treści kulturowych z nauką języka, ponieważ celem 

kształcenia nie tyle jest zdobycie przez uczniów pełnej wiedzy literacko-historycznej, ile 

osobiste przeżycie dzieła oraz za jego pomocą rozwinięcie komunikacyjnych kompetencji 

językowych. 

 

4.1 KSZTAŁCENIE LITERACKO-KULTUROWE 

 

Założono, że każda z klas będzie miała w ciągu roku około 30 spotkań po trzy godziny 

lekcyjne (3 razy po 45 minut), co daje w sumie około 90 godzin lekcji języka polskiego 

rocznie. Treści nauczania zdecydowano się podzielić na bloki, w każdym z nich podając zakres 

kręgu tematycznego, do którego odnosi się blok, i z zakresu, którego, powinna być rozwijana 

kompetencja leksykalna uczniów. Ponadto, do każdego bloku dołączono listę tekstów 

kultury, proponowane materiały uzupełniające oraz skrótową listę zagadnień. Starano się, 

aby zaproponowane tematy były bliskie uczniom (na przykład temat emigracji), żeby 

dodatkowo zmotywować uczniów do udziału w zajęciach. Bloki tak starano się zestawić ze 

sobą, aby z jednego można było przejść płynnie do drugiego, niemniej nauczyciel może 

zrealizować je w innej, bardziej odpowiadającej potrzebom uczniów kolejności. 

W przypadku proponowanych tekstów kultury starano się opierać głównie na tekstach 

zawartych w Podstawie Programowej, jedynie w sporadycznych przypadkach, wymuszonych 

tematyką bloku, zaproponowano dodatkowe pozycje. W dobieraniu tekstów do 

poszczególnych klas kierowano się z jednej strony spodziewaną gotowością emocjonalną 

i intelektualną uczniów do recepcji danego dzieła literackiego, z drugiej zaś ich zakładanym 

poziomem językowym. Dla klas niższych starano się zatem wybierać łatwiejsze w odbiorze 

teksty współczesne. Z kolei jako materiały uzupełniające zaproponowano między innymi 

piosenki, fragmenty audycji radiowych oraz dodatkowe teksty literackie. Warto jednak, aby 
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nauczyciel oprócz zasugerowanych tekstów wykorzystywał na zajęciach również teksty 

prasowe. Po pierwsze dlatego, że uczniowie mieszkający poza granicami kraju mają 

ograniczony kontakt z językiem polskim, dlatego ważne, aby na lekcjach z języka polskiego 

czytali również teksty związane z aktualną sytuacją w Polsce, a tym samym poznawali 

współczesny język polski, również w jego bardziej potocznej odmianie. Po drugie zaś, aby 

mogły w pełni zostać zrealizowane kręgi tematyczne zaproponowane w Podstawie 

programowej, konieczne wydaje się uzupełnienie tekstów kultury o teksty prasowe 

i użytkowe.  

Poszczególne bloki zaplanowano na mniej więcej 6 godzin lekcyjnych, a więc na dwa 

tygodnie nauki, choć w niektórych przypadkach, szczególnie w klasie III zdecydowano 

o połączeniu bloków w większe całości. Podyktowane to było obszernością 

zaproponowanego tematu oraz długością i liczbą lektur. W niektórych blokach 

zaproponowano mniej lektur niż w innych, co związane jest z ich tematyką i koniecznością 

włączenia do zajęć tekstów prasowych lub na przykład fragmentów audycji radiowych.  

W blokach XV nazwanych Święta świadomie nie zapełniono całego przewidywanego czasu, 

chcąc pozostawić nauczycielom swobodę w przygotowaniu tych lekcji. 

Założono również, iż we wszystkich blokach powinny zostać omówione nie tylko 

zaproponowane teksty kultury, ale także opisane w osobnym miejscu zagadnienia 

gramatyczne. Tekst kultury, choć pozostający w centrum lekcji, nie powinien jej zdominować. 

Wierzymy, że najważniejsze w przypadku uczniów polonijnych jest osobiste przeżycie dzieła. 

Ponieważ większość tekstów może okazać się trudna dla uczniów mniej zaawansowanych 

językowo, w związku z tym bardzo ważne jest, aby lekturę tekstów poprzedzały odpowiednie 

ćwiczenia leksykalne oraz aby lektury tekstów były związane z rozwijaniem kompetencji 

gramatycznej. Wybór treści gramatycznych powinien na tyle, na ile to możliwe łączyć się 

z problematyką zajęć. W zależności od potrzeb i zainteresowań klasy można realizację 

poszczególnych bloków odpowiednio skrócić lub wydłużyć. Z grupami bardziej 

zaawansowanymi można szerzej omówić wybrane dzieła, zapoznając uczniów z dłuższymi 

fragmentami lub nawet całościami utworów, a także szerzej im przedstawić kontekst 

kulturowy czy historyczny. Z kolei w klasach mniej zaawansowanych językowo warto 

skoncentrować się bardziej na kształceniu językowym, treści kulturowe ograniczając do tych, 

które zdaniem nauczyciela będą najbardziej zrozumiałe dla uczniów.  
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Niezależnie od poziomu językowego w klasach zaleca się, aby tam, gdzie jako tekst 

kultury występuje adaptacja filmowa, wykorzystać na lekcji również oryginalne fragmenty 

tekstu. Dzięki temu zabiegowi nauczyciel może dokładniej przedyskutować z uczniami 

wybrane problemy, a także w naturalny sposób zyskać teksty do ćwiczeń leksykalno-

gramatycznych. Dobrym pomysłem jest również stałe włączanie krótkich fragmentów 

adaptacji filmowych lub sztuk teatralnych do toku lekcji, dzięki czemu z jednej strony 

słabszym językowo uczniom łatwiej będzie zmierzyć się z trudnym tekstem, z drugiej zaś 

dodatkowo rozwijana będzie sprawność słuchania, o której również podczas kształcenia 

młodzieży polonijnej nie powinno się zapominać. Choć większość dzieci z rodzin polskich 

wydaje się dobrze rozumieć rozmowy prowadzone po polsku, ważne jest, aby zapoznać je 

z różnymi stylami wypowiedzi, które nie zawsze mają okazję usłyszeć w domu, jak na 

przykład słuchowiskami radiowymi, wiadomościami telewizyjnymi, fragmentami filmów, 

audycji telewizyjnych i radiowych. 

 

 

KLASA I  

Nazwa bloku 

Krąg tematyczny 

Proponowane teksty 

kultury 

Proponowane 

inne materiały 

Zagadnienia 

 

I. Podróże kształcą 

 

Krąg tematyczny: 

a) Podróże i 

turystyka: wakacje, 

wypoczynek; znane 

miejsca, obiekty. 

b) Ja i moi bliscy: 

wygląd zewnętrzny 

i cechy charakteru, 

przyjaciele, 

rodzina, znajomi. 

 

 Podróż za jeden 

uśmiech – film. 

 Tomek w krainie 

kangurów – 

fragmenty 

rozdziałów (np. 

Wróżbity z Port 

Saidu i Niemego 

przyjaciela) 

 

 Broszury z 

atrakcjami 

w Polsce. 

 Mapy. 

 

 Idealne wakacje 

w Polsce: warto 

zobaczyć, jak 

zaplanować i 

zorganizować pobyt? 

 Podróż życia – dokąd? 

 Ludzie, których 

spotykamy podczas 

podróży – czy nas 

zmieniają? 

 Charakterystyka 

głównych bohaterów 
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 filmu. 

 

 

II. Podróż w czasie 

 

Krąg tematyczny: 

a) a) Ja i moi bliscy: 

emocje, marzenia, 

świat wyobraźni;  

b) b) Życie codzienne: 

czynności 

i obowiązki; moja 

klasa i szkoła;  

c)Technika i media: 

odkryci 

 i wynalazki 

 

 

 Godzina pąsowej 

róży M. Kruger 

(fragmenty) 

 

 Materiały 

wizualne oraz 

materiały 

z gazet 

przedstawiając

e życie 

w dawnej 

Polsce. 

 

 

 Dawniej i dziś – 

porównanie 

 Czy jesteśmy 

faktycznie inni niż 

nasi rówieśnicy sto lat 

temu? 

 Czy surowe zasady 

pozytywnie wpływają 

na nasze 

zachowanie? 

 Jak wyglądałoby moje 

życie, gdybym urodził 

się sto lat temu? 

 

III. Dziwne 

opowieści 

 

Krąg tematyczny:  

a) Ja i moi bliscy: 

emocje i świat 

wyobraźni 

 

 

 Świtezianka, Pani 

Twardowska 

A. Mickiewicza 

 Śpiąca królewna 

S. Mrożka 

 

 Nagrania 

baśni, bajek 

lub legend 

polskich. 

 

 Ballada - jakie są 

cechy gatunku? 

 Świat przedstawiony 

w balladach. 

 Co tak naprawdę się 

wydarzyło? Pisanie 

planu wydarzeń 

 Zabawa konwencjami 

 Piszemy baśń. 

 

 

IV i V. Tęsknota za 

ojczyzną 

 

 List do matki,  

W pamiętniku 

 

 Biografie 

sławnych 

 

 Co znaczy dla mnie 

słowo ojczyzna?  
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Krąg tematyczny: 

a) Wiedza o 

Polsce: 

polonica 

w miejscu 

zamieszkania. 

b) Środowisko 

naturalne: 

klimat, pogoda, 

pory roku; 

roślin 

 i zwierzęta. 

 

Zofii Bobrówny J. 

Słowackiego 

 W mojej ojczyźnie 

Cz. Miłosza. 

 Pan Tadeusz 

(Inwokacja)  

A. Mickiewicza 

 

Polaków.  Życie pomiędzy 

dwoma krajami - 

zalety i wady. 

 Ojczyzna jako raj 

utracony. 

 Polacy w moim 

miejscu zamieszkania. 

 Moje miejsce na 

ziemi - opis 

 

 

VI. Polska dawniej 

 

Krąg tematyczny: 

a) Wiedza o 

Polsce: święta, 

tradycja 

i zwyczaje. 

 

 Pan Tadeusz 

(Koncert Jankiela, 

Polowanie)  

A. Mickiewicza 

i odpowiednie 

fragmenty filmu. 

 

 Mazurek 

Dąbrowskiego. 

 Polonez. 

 

 Muzyczna historia 

Polski – czyli ważne 

wydarzenia opisane 

w koncercie. 

 Rola muzyki w życiu 

uczniów. 

 Moja ulubiona polska 

piosenka. 

 Tradycje szlacheckie – 

polowanie. 

 Reportaż z 

polowania. 

 

 

VII. Uniwersalne 

prawdy 

 

 Fraszki J. 

Kochanowskiego 

 

 

 

 Co to fraszka? 

 Co najważniejsze 
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a) Ja i moi bliscy: 

emocje i świat 

wyobraźni. 

 

(np. Na dom 

w Czarnolesie, Na 

lipę, Na zdrowie, 

O doktorze 

Hiszpanie) 

w życiu człowieka 

według 

Kochanowskiego? 

 Mądrości życiowe we 

fraszkach. 

 Humor we fraszkach. 

 Ukazanie słabości 

i wad człowieka we 

fraszkach. 

 Opowieść doktora 

Hiszpana. 

 

VIII. Magia słowa 

 

Krąg tematyczny:  

a) Ja i moi bliscy: 

emocje i świat 

wyobraźni. 

 

 

 Pudełko zwane 

wyobraźnią 

Z. Herberta. 

 Niektórzy lubią 

poezję 

W. Szymborskiej. 

 Ars poetica Cz. 

Miłosza. 

 

 

 Gdy poezja… 

G. Turnau lub 

inne przykłady 

poezji 

śpiewanej. 

 Okropny sen 

poety W. 

Szymborskiej 

 

 Rola wyobraźni 

w życiu człowieka. 

 Co sobie najczęściej 

wyobrażamy? 

 Poezja – czym jest? 

Jaka powinna być? 

 Dlaczego tak wielu 

ludzi jej nie lubi?  

 

 

IX. Być czy mieć? 

 

Krąg tematyczny:  

a) Życie codzienne 

zakupy – 

sklepy, towary, 

miary i wagi, 

pieniądze. 

 

 Możliwości – W. 

Szymborska 

 

 Polskie 

reklamy,  

w których 

nawiązano do 

dzieł kultury. 

 Zredagowane 

artykuły 

z gazet 

dotyczące 

 

 Świat wartości 

człowieka. 

 W jaki sposób ludzie, 

którzy nas otaczają, 

wpływają na nasze 

wybory? 

 Współczesny 

konsumpcjonizm. 

 Język a manipulacja. 
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chwytów 

reklamowych, 

zwyczajów 

zakupowych 

Polaków. 

 

 Kup pan cegłę! 

Piszemy reklamę oraz 

ogłoszenia. 

 

 

 

X. Przemijanie 

 

Krąg tematyczny:  

a) Ja i moi bliscy: 

emocje i 

 

 

 Wybrane wiersze 

W. Szymborskiej 

(Muzeum, Kot 

w pustym 

mieszkaniu oraz 

Pogrzeb)  

 

 Ostatnie słowa 

G. Turnau. 

 Piosenka 

o filiżance Pod 

Budą. 

 

 Co to znaczy, że ktoś 

odszedł? 

 Jak reagujemy na 

stratę kogoś 

bliskiego? 

 Dlaczego kot stał się 

podmiotem lirycznym 

w wierszu? Świat 

z perspektywy kota. 

 Jacy ludzie wywarli na 

nasze życie 

największy wpływ. 

 Przedmiot, który 

wiele o nas powie 

opis. 

 

 

XI. Kim jesteśmy i  

dokąd zmierzamy 

 

Krąg tematyczny:  

a) Ja i moi bliscy: 

emocje, 

marzenia, świat 

 

 O dwóch nogach 

pana Cogito oraz 

Potwór pana 

Cogito Z. Herberta 

 

 Piosenka Dni, 

których jeszcze 

nie znamy M. 

Grechuty 

 

 Dlaczego pan Cogito 

chodzi chwiejnie?  

 Jesteśmy racjonalni 

czy emocjonalni 

w swoich decyzjach? 

 Z kim walczy pan 

Cogito? Z kim my 
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wyobraźni walczymy na co 

dzień? 

 10 rad jak żyć w 

zgodzie ze sobą. 

 

 

XII.W trosce o 

innych 

 

Krąg tematyczny:  

a) Ja i moi bliscy: 

przyjaciele, 

koledzy, 

znajomi; 

uczucia, emocje 

 

 

 Kamizelka B. 

Prusa 

 

 

 Rozmowa 

liryczna K. I. 

Gałczyńskiego 

 

 

 Budowa noweli – 

przypomnienie. 

 Motyw kamizelki 

w utworze Prusa. 

 Jak może się wyrażać 

troska i miłość 

o drugą osobę? 

 Narrator jako 

obserwator. 

 Czym się różni miłość 

od przyjaźni?  

 

XIII. Zawiedzione 

nadzieje 

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moi bliscy: 

przyjaciele, 

koledzy, 

znajomi; 

uczucia, 

emocje. 

 

 

 Przyjaciele 

I. Krasickiego 

 Panna Nikt (film) 

oraz fragmenty 

powieści Tryzny. 

 

 Fragmenty z 

czasopism 

młodzieżowyc

h, w których 

młodzi ludzie 

opisują swoje 

problemy bądź 

proszą o radę. 

 Odpowiednio 

zredagowany 

artykuł 

z gazety o 

problemach 

 

 Charakterystyka 

głównej bohaterki,  

 Opozycja życia 

w mieście: na wsi - na 

czym polega i czy 

nadal jest aktualna? 

 Wchodzenie 

w dorosłość, 

problemy wieku 

dojrzewania. 

 W jaki sposób znaleźć 

dobrego przyjaciela 

i dbać o przyjaźń? 
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młodzieży 

w Polsce. 

 

 List do przyjaciela. 

 

 

XIV. W zdrowym 

ciele - zdrowy 

duch! 

 

Krąg tematyczny: 

a) a) Zdrowie i sport: 

choroby i leczenie; 

zdrowa żywność; 

dyscypliny 

i wydarzenia 

sportowe;  

 

 Człowiek i zdrowie 

I. Krasickiego 

 

 

 Odpowiednio 

zredagowane 

artykuły 

z prasy 

o polskich 

sportowcach. 

 Materiały 

z prasy 

o zdrowym 

żywieniu 

i sposobach na 

poprawę 

kondycji 

zdrowotnej 

człowieka. 

 

 

 Jaka jest relacja 

między człowiekiem 

a zdrowiem? 

 Co powinniśmy robić, 

aby być w dobrej 

kondycji zdrowotnej? 

 Zdrowa dieta 

a współczesny tryb 

życia. 

 

XV. Święta i 

uroczystości 

 

Krąg tematyczny: 

a) Wiedza 

o Polsce: 

święta, 

tradycje, 

zwyczaje. 

 

 

 Wieczór 

wigilijny T. 

Kubiak 

 

 Wielkanoc J. 

Lechonia 

 

 

 

 Wybrane 

kolędy oraz 

pieśni 

wielkanocne 

 Wybrane 

artykuły 

z gazet 

opisujące 

współczesne 

sposoby 

 

 Polskie zwyczaje 

bożonarodzeniowe 

oraz wielkanocne. 

 Porównywanie 

obchodzenia świąt 

polskich ze świętami 

w kraju zamieszkania. 

 Dlaczego ludzie 

świętują? 

 Pisanie życzeń. 
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obchodzenia 

świąt przez 

Polaków. 

 Opis dnia 

świątecznego. 

 

 

KLASA II  

Nazwa bloku 

Krąg tematyczny 

Proponowane 

teksty kultury 

Proponowane inne 

materiały 

Zagadnienia 

 

I. Poznajmy świat 

 

 

Krąg tematyczny: 

a) Podróże 

i turystyka: 

wakacje, 

wypoczynek; znane 

miejsca, obiekty.  

 

 

 Poznaj świat 

S. Grodzieńskiej 

 Podróże 

z Herodotem 

(wybrane 

fragmenty)  

R. 

Kapuścińskiego 

 

 

 Informacje oraz 

zdjęcia 

dotyczące 

polskich miast. 

 

 Tekst satyryczny – 

wyznaczniki gatunku. 

 Podróżowanie 

indywidualne czy 

zbiorowe – wady 

i zalety. 

 Planowanie trasy 

turystycznej po 

wybranym polskim 

mieście. 

 Co to znaczy 

przekroczyć granicę? 

 

 

II. W oparach 

absurdu 

 

Krąg tematyczny: 

a) Wiedza 

o Polsce: 

wybitni twórcy 

kultury i ich 

dzieła. 

 

 Słoń, Artysta  

 S. Mrożka 

 

 Materiały 

związane 

z epoką PRL 

(artykuły, 

zdjęcia). 

 

 

 Absurd 

rzeczywistości PRL-u. 

 Funkcja humoru 

i groteski w dziełach 

literackich 

i filmowych. 

 Absurdy 

współczesności. 
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III i IV.  

W krzywym 

zwierciadle 

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moim bliscy: 

wygląd zewnętrzny 

i cechy charakteru; 

uczucia, emocje, 

marzenia;  

b) Życie codzienne 

: ubranie i moda. 

 

 Żona Modna I. 

Krasickiego. 

 Zemsta 

(fragmenty) A. 

Fredry oraz film. 

 

 

 Konkurs 

piękności 

męskiej W. 

Szymborskiej 

 

 

 Satyra – wyznaczniki 

gatunku na 

przykładzie Żony 

Modnej. 

 Ideały piękna – 

dawniej i dziś. Rola 

popkultury 

w kreowaniu ideałów 

piękna. 

 Cześnik i Rejent – 

bohaterowie 

zbudowani na 

zasadzie kontrastu. 

 Ośmieszenie wad i 

karykatura 

w dramacie Fredry. 

 Adaptacja filmowa 

a dzieło literackie – 

porównanie 

 

 

V. Trudne związki 

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moim bliscy: 

uczucia, emocje, 

marzenia; rodzina 

i relacje rodzinne; 

 

 Kronika 

wypadków 

miłosnych 

(wybrane 

fragmenty)  

T. Konwickiego 

oraz film  

  

 Proces wchodzenia 

w dorosłość,  

a utracona kraina 

dzieciństwa. 

 Dlaczego rodzina 

często stoi na 

przeszkodzie miłości? 
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przyjaciele, 

koledzy, znajomi. 

 

 W Weronie C. K. 

Norwida 

 

 

 Uczucia a rozum. 

 

 

VI. Starzy a młodzi 

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moim bliscy: 

uczucia, emocje, 

marzenia; rodzin 

 i relacje rodzinne; 

konflikty i 

problemy 

 

 

 Dziecko piątku 

M. Musierowicz 

(wybrane 

fragmenty) 

 Do młodych 

A. Asnyka 

  

 Dlaczego nie 

zgadamy się 

z rodzicami?  

 Czym jest konflikt 

pokoleń? Czy jest on 

nieunikniony? 

 Oczekiwania 

rodziców a potrzeby 

dzieci. 

 Osoba, która wiele 

dla mnie znaczy – 

charakterystyka. 

 

 

 

VII i VIII. Ludzie i 

historia 

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moi bliscy: 

uczucia, 

emocje, 

marzenia. 

b) Wiedza o 

Polsce: wybitni 

twórcy kultury 

 

 Ogniem i 

mieczem H. 

Sienkiewicza 

(fragmenty) oraz 

adaptacja 

filmowa. 

 

 

 Przygotowane 

przez 

nauczyciela 

krótkie 

informacje 

(teksty)  

o trylogii 

Sienkiewicza 

(geneza 

powstania, 

główne 

 

 Ogniem i mieczem, 

Potop, Pan 

Wołodyjowski 

Krzyżacy – 

interpretacje 

tytułów. 

 Powieść historyczna – 

tworzenie definicji na 

podstawie lektury 

tekstu. 

 Longinus Podbipięta 
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i ich dzieła. 

 

problemy etc.), 

jak też i o 

samym pisarzu. 

i Zagłoba – 

charakterystyka 

postaci. 

 Miłość, przyjaźń, 

honor, nienawiść 

i rządza władzy, czyli 

ludzkie namiętności 

w powieści. 

 

 

IX. Życie w mieście 

 

Krąg tematyczny: 

a) Życie 

codzienne: 

kalendarz; 

codzienne 

czynności 

i obowiązki; 

rozrywki; 

usługi. 

b) Środowisko 

naturalne: 

krajobraz, 

ekologia 

 

 

 Wieczór zimowy 

w mieście  

J. Tuwima 

 Średnie miasta 

G. Turnau  

 

 Piosenka pt.  

W wielkim 

mieście zespołu 

Raz Dwa Trzy 

 Wybrane teksty 

prasowe 

o rynku 

mieszkaniowy

m w Polsce,  

a także artykuły 

prasowe 

opisujące 

mieszkania 

i sposoby ich 

urządzania. 

 

 Życie w mieście a 

życie na wsi 

 Miasto przyjazne 

mieszkańcom, czyli 

jakie? 

 Styl życia Polaków – 

gdzie i jak mieszkają? 

 Urządzamy 

mieszkanie! 

 

 

X. Tropem zbrodni 

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moi bliscy: 

 

 Balladyna  

J. Słowackiego 

(wybrane 

fragmenty) 

 

 Lilie  

A. Mickiewicza 

 

 

 Przeplatanie się 

dwóch światów 

w utworze: 

rzeczywistego 
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konflikty 

i problemy; 

uczucia, 

emocje, 

marzenia, 

plany. 

 

 i fantastycznego. 

 Charakterystyka 

bohaterów. 

 Ludzka natura – 

ludzkie namiętności. 

 Problem winy i kary. 

 

 

XI. W świecie 

potworów i 

straszydeł 

 

Krąg tematyczny: 

a) a) Środowisko 

naturalne: świat 

roślin i zwierząt 

b) b) Ja i moi bliscy: 

wygląd 

zewnętrzny, cechy 

charakteru, talenty 

i zdolności 

 

 

 Wiedźmin 

A. Sapkowskiego 

(wybrane 

fragmenty i/lub 

fragmenty filmu) 

  

 Utwór fantastyczny– 

wyznaczniki gatunku. 

 Świat przedstawiony 

w utworze. 

 Geralt z Ryvii - 

charakterystyka 

postaci. 

 

XII. Głucho 

wszędzie, ciemno 

wszędzie… 

 

Krąg tematyczny: 

a) Wiedza o Polsce: 

wybitni twórcy 

kultury i ich dzieła; 

 

 Dziady cz. II A. 

Mickiewicza 

 

 Materiały 

ikonograficzne 

oraz teksty 

przedstawiając

e dawne 

(staro)polskie 

tradycje. 

 

 Tradycje w Polsce,  

a tradycje kraju,  

w którym mieszkam 

– porównanie. 

 Szkoda, że tego się 

już nie robi – 

o obrzędach, których 

już nie obchodzimy. 
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święta, zwyczaje, 

tradycje. 

 

 

 Dlaczego ludzie 

pragną skontaktować 

się z umarłymi? 

 Obraz zaświatów w 

utworze. 

 Istota 

człowieczeństwa – 

czyli? 

 Przedstawiamy 

Dziady. 

 

 

XIII. Ojczysty – 

dodaj do 

ulubionych! 

 

Krąg tematyczny: 

a) Wiedza o 

Polsce: polonica 

w miejscu 

zamieszkania. 

b) Język nauki; 

terminy z zakresu 

wiedzy o języku. 

 

 

 Podróże 

z Herodotem 

(fragment 

rozdziału 

Skazany na Indie) 

 

 Wykłady 

profesora 

Bralczyka, 

dostępne na 

stronie 

www.bralczyk.

blog.polityka.pl 

 Audycje dr K. 

Mosiołek – 

Kłosińskiej 

dostępne na 

stronie 

radiowej trójki. 

 

 Współczesny język 

polski – normy,  

a uzus. 

 W jaki sposób 

możemy dbać o język 

polski? 

 Poprawa błędów 

językowych. 

 Doświadczenia 

uczniów w uczeniu 

się języków 

 

 

XIV. Gdy trudno 

znaleźć wspólny 

język 

 

Krąg tematyczny: 

 

 Ze wstępu do 

rozmówek S. 

Barańczaka 

 Na wieży Babel 

W. Szymborskiej 

 

 Wybrane 

nagrania 

z programu 

Europa da się 

lubić, w którym 

 

 Dlaczego ludziom 

trudno się 

porozumieć?  

 Trudności 

w mówieniu w języku 

http://www.bralczyk.blog.polityka.pl/
http://www.bralczyk.blog.polityka.pl/
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a) Ja i moim bliscy: 

uczucia, emocje, 

marzenia. 

 obcokrajowcy 

opowiadają 

o swoich 

doświadczeniac

h w Polsce. 

 

obcym – osobiste 

doświadczenia 

uczniów. 

 Język ojczysty, język 

drugi, język obcy – 

próba definicji pojęć. 

 Dwujęzyczność – 

przekleństwo czy 

bogactwo?  

 

 

XV. Święta i 

uroczystości 

 

Krąg tematyczny: 

a) Wiedza 

o Polsce: 

święta, 

tradycje, 

zwyczaje. 

 

 

 Fragment 

powieści 

Imieniny M. 

Musierowicz 

 

 Wybrane 

kolędy oraz 

pieśni 

wielkanocne 

 

 

 Polskie święta 

 Obrzędy świąteczne 

dawniej i dziś. 

 Folklor polskiej wsi. 

Poszanowanie 

tradycji, a stałe 

wartości. 

 Opisywanie 

zwyczajów 

świątecznych. 

 

KLASA III  

Nazwa bloku 

Krąg tematyczny 

Proponowane 

teksty kultury 

Proponowane 

inne materiały 

Zagadnienia 

 

I. Bez pracy nie ma 

kołaczy 

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moi bliscy: 

 

 Życiorys W. 

Szymborskiej 

 

 Autentyczne 

ogłoszenia 

o pracę. 

 Nagrania 

z radia 

 

 Dlaczego ważne jest, aby 

pracować? 

 Kim chcę zostać? 

Poszukiwanie pracy. 

 Życiorys oficjalny, a nasze 
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praca i kariera; 

talent 

 i zdolności. 

 

i telewizji 

dotyczące 

rynku 

pracyvw 

Polsce. 

przeżycia. 

 Piszemy życiorys i list 

motywacyjny. 

 

II i III. 

Doświadczenie 

emigracji 

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moim 

bliscy: uczucia, 

emocje, 

marzenia. 

 

 

 Latarnik H. 

Sienkiewicza 

 

 

 Irlandia – 

skecz 

Kabaretu Ani 

Mru Mru 

 Szczęśliwego 

Nowego Jorku 

(fragmenty)  

E. 

Redlińskiego 

 

 

 Różne przyczyny 

emigracji Polaków na 

przestrzeni wieków. 

 Polonia w świecie 

 Los emigranta na 

obczyźnie. 

 Motyw obcości 

i wyobcowania. 

 Tęsknota za ojczyzną. 

 

IV. Moja mała 

ojczyzna 

 

a) Środowisko 

naturalne: klimat, 

pogoda, pory roku; 

świat roślin 

i zwierząt; 

krajobraz. 

b) Dom i otoczenie 

domu; miejsce 

zamieszkania i 

okolice. 

 

 Pan Tadeusz  

A. Mickiewicza 

(fragmenty) 

oraz film. 

 

 Soplicowo G. 

Turnau 

 

 Utracona ojczyzna, kraj 

lat dziecinnych. 

 Soplicowo – symbolem 

polskości. 

 Miejsce, które dla mnie 

jest sercem polskości – 

opis. 

 Dawne polskie tradycje 

i zwyczaje. 

 Natura w epopei. 
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V. Twórcza moc 

słowa. 

 

Krąg tematyczny: 

a)Wiedza o Polsce: 

twórcy kultury i ich 

dzieła. 

b) Środowisko 

naturalne: świat 

roślin i zwierząt; 

krajobraz. 

 

 Stepy 

Akermańskie  

A. Mickiewicza 

 Ilustracje, 

zdjęcia, 

fragmenty 

filmów 

przedstawiają

ce w różny 

sposób 

przedstawiają

ce Polskę. 

 Sonet – wyznaczniki 

gatunku 

 Wpływ krajobrazu na 

odczucia podmiotu 

lirycznego. 

 Użycie środków 

stylistycznych w utworze. 

 Zabawy słowem/ 

Słowotwórstwo. 

 Pola zbóż, lasy, góry - jaki 

jest polski krajobraz? 

 

 

VI. W świecie 

magii 

 

a) Ja i moi bliscy: 

talenty 

i zdolności; 

zainteresowani

a, hobby pasje; 

życie 

towarzyskie 

 

 E.E.  

O. Tokarczuk 

(wybrane 

fragmenty) 

  

 Moda na seanse 

spirytystyczne na 

początku XX wieku 

 Erna Eltzner – czy jej 

nadzwyczajne 

umiejętności były 

prawdziwe? 

 Dlaczego ludzie pragną 

kontaktować się 

z duchami? 

 Przygotowujemy wywiad 

z duchem. 

 

 

 

VII. Człowiek i 

maszyny 

 

 

 Opowieści o 

pilocie Pirxie 

 S. Lema 

  

 Stanisław Lem – życie 

i twórczość 

 Literatura science fiction 
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Krąg tematyczny: 

a) Technika, 

media: rozwój 

techniki 

i informatyki 

b) Środowisko 

naturalne: 

przestrzeń 

kosmiczna 

(wybrane 

opowiadania 

np. Ananke lub 

Opowiadanie 

Pirxa) 

– charakterystyczne 

cechy 

 Człowiek a maszyny. Czy 

sztuczna inteligencja 

może przewyższyć 

człowieka? 

 Niebezpieczeństwa 

związane z nadmiernym 

rozwojem techniki 

 

 

VIII. W świecie 

komiksu 

 

a) Dom 

i otoczenie: 

urzędy 

i instytucje; 

miejsce 

zamieszkania 

i okolice 

 

 Przebiegłe 
dochodzenie 
Otton 
 i Watsona - 1 – 
Esencja K. 
Gawronkiewicz 

 

  

 Budowa komiksu – 

powtórzenie. 

 Co jest ważniejsze 

w komiksie – obraz czy 

słowo? 

 Elementy humorystyczne 

w komiksie. 

 Obraz Warszawy 

w komiksie. 

 Zamiana języka 

potocznego na odmianę 

standardową. 
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IX. Doświadczenie 

śmierci 

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moi bliscy: 

uczucia, 

emocje, 

marzenia. 

 

 

 Tren V, VII i VIII   

J. Kochanowskiego 

 

 

 Wiersz  

J. Twardowskiego 

Śpieszmy się 

kochać ludzi tak 

szybko odchodzą 

śpiewany przez 

zespół Gościniec. 

 

 Tren – charakterystyka 

gatunku. 

 Okoliczności napisania 

Trenów przez 

Kochanowskiego. 

 Charakterystyka Urszulki 

 Pustka po śmierci dziecka 

 

 

X. Jak żyć? 

 

Krąg tematyczny:  

a) Ja i moi bliscy: 

uczucia, 

emocje, 

marzenia, 

plany 

 

  

 Pieśń IX  

J. Kochanowskiego 

 

  

 Pieśń – wyznaczniki 

gatunku. 

 Jak powinniśmy żyć? 

 Zmienność ludzkich 

losów a filozofia 

stoicka. 

 Człowiek a natura. 

 

 

XI i XII. 

Doświadczenie 

wojny 

 

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moi bliscy: 

uczucia, 

emocje, 

marzenia; 

 

 Dwie miłości 

K.K. 

Baczyńskiego,  

 Kamienie na 

szaniec   

A. Kamińskiego 

(wybrane 

fragmenty) 

 Pianista  

R. Polańskiego 

`  

 Pokolenie Kolumbów. 

 Miłość do życia a miłość 

do ojczyzny. 

 Warszawa podczas 

okupacji. Działalność 

Szarych Szeregów. 

 Akcja pod arsenałem. 

 Biografia Władysława 

Szpilmana. 

 Losy Żydów podczas 
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problemy 

etyczne. 

b) Język nauki: 

terminy 

historyczne i 

geograficzne. 

 

wojny. 

 

 

 

XIII i XIV 

Dwa światy  

 

Krąg tematyczny: 

a) Ja i moi bliscy: 

uczucia, 

emocje, 

marzenia; 

problemy 

etyczne. 

b) Życie 

codzienne: 

żywienie 

(artykuły 

spożywcze, 

posiłki 

i potrawy) 

 

 Quo vadis  

H. Sienkiewicza 

(wybrane 

fragmenty) oraz 

wybrane 

fragmenty filmu. 

  

 Geneza powieści.   

 Świat przedstawiony 

w powieści. Narracja. 

 Świat chrześcijański 

i pogański. 

 Charakterystyka 

głównych bohaterów 

powieści. 

 Opis uczty u Nerona. 

 Czym jest tolerancja? 

Tolerancja a obojętność. 

 

 

 

XV. Święta 

i uroczystości 

 

Krąg tematyczny: 

 

 

 Domysły na 

temat 

Barabasza  

Z. Herberta 

 

 

 Happening 

księdza Jacka 

Stryczka 

http://wiadomos

 

 

 Pomagając innym – 

pomagamy sobie.  

 Organizacje 

charytatywne – Wielka 

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/10,114928,6089092,Spowiedz_w_centrum_handlowym_.html
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a) Wiedza 

o Polsce: 

święta, 

tradycje, 

zwyczaje. 

ci.gazeta.pl/wiad

omosci/10,11492

8,6089092,Spowi

edz_w_centrum_

handlowym_.htm

l 

 Artykuły 

prasowe 

dotyczące 

działalności 

charytatywnej 

Polaków 

 

Orkiestra Świątecznej 

Pomocy, Szlachetna 

Paczka. 

 Konsumpcjonizm,  

a duchowe przeżywanie 

świąt. 

 Miejsce religii w życiu 

współczesnego 

człowieka. 

 

 

 

4.2 KATALOG ZAGADNIEŃ GRAMATYCZNYCH 

Zaplanowany katalog gramatyczny zakłada powtórzenie i usystematyzowanie 

wiadomości z klas niższych oraz dalsze rozwijanie kompetencji gramatycznej. Na III etapie 

edukacji uczniowie są już na tyle dojrzali, że mogą świadomie uczyć się gramatyki oraz 

analizować zachodzące w niej prawidłowości, co warto wykorzystać podczas prowadzenia 

zajęć. Proces nauczania gramatyki powinien mieć charakter spiralny, co oznacza, że 

zagadnienia wyszczególnione dla pierwszej klasy powinny zostać powtórzone w klasach 

następnych. Zaleca się również nauczanie gramatyki w sposób funkcjonalny, jako narzędzia 

niezbędnego do tworzenia poprawnych językowo wypowiedzi ustnych i pisemnych, zatem 

nacisk powinien zostać położony na praktyczne jej stosowanie.  

Z powodu braku w Podstawie Programowej wymogów, co do opanowania systemu 

gramatycznego, w układaniu programu inspirowano się dokumentami przeznaczonymi do 

kształcenia obcokrajowców uczących się języka polskiego, przede wszystkim na Programach 

nauczania języka polskiego jako obcego oraz w Standardach wymagań egzaminacyjnych 

obowiązujących w certyfikacji języka polskiego. Mamy oczywiście świadomość, że dla 

uczniów mieszkających poza granicami kraju język polski w żadnym wypadku nie jest 

językiem obcym, lecz ojczystym bądź dziedziczonym, niemniej uznano, że z uwagi na 
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ograniczoną liczbę godzin lekcji języka polskiego oraz często słabszą znajomość podsystemu 

gramatycznego, lepszym rozwiązaniem będzie oparcie wymogów na programach dla 

obcokrajowców, w których nacisk położony został przede wszystkim na praktyczne użycie 

języka. Zgodnie z tym, o czy wcześniej wspominano, program gramatyczny zakłada dojście 

uczniów od poziomu językowego zbliżonego do B1 do poziomu językowego zbliżonego do 

poziomu C1 (według ESOKJ). Zbliżonego, ponieważ w katalogu gramatycznym nie 

umieszczono wszystkich zagadnień gramatycznych i składniowych przewidzianych dla tych 

poziomów. Program kształcenia kompetencji gramatycznej dla III etapu edukacji 

w zamierzeniu ma stanowić bowiem pewne minimum, które opanować powinny wszystkie 

dzieci biorące udział w lekcjach języka polskiego. Jak wiadomo, u dzieci urodzonych poza 

granicami kraju poziom opanowania systemu gramatycznego bardzo często jest niski,  

a nawet dochodzi do jego częściowego rozpadu (por. Laskowski 2009). Niewielka liczba 

godzin z języka polskiego w szkołach polonijnych sprawia, że dzieciom tym trudno jest 

nadrobić braki, w związku z czym opanowanie poszczególnych zagadnień gramatycznych 

może przebiegać znacznie dłużej niż w przypadku obcokrajowców uczących się języka 

polskiego. W przypadku klas bardziej zaawansowanych językowo, w których większość dzieci 

niedawno przyjechała z Polski można przewidziany w programie nauczania materiał 

odpowiednio utrudnić (na przykład poprzez zapoznanie uczniów z formami nieregularnymi, 

czy z bardziej skomplikowanymi aspektami składni), tak aby poprzez swoją łatwość nie był on 

dla nich demotywujący. 

 

KLASA I  

 

 

 

 

 

 

Fleksja imienna 

 

W zakresie fleksji imiennej uczeń: 

 

 potrafi odmieniać rzeczowniki i przymiotniki we wszystkich 

przypadkach, w liczbie pojedynczej i mnogiej, a także radzi sobie 

z odmianą różnego typu zaimków: osobowych, dzierżawczych, 

wskazujących, pytajnych we wszystkich przypadkach w liczbie 

pojedynczej i mnogiej, 

 zdaje sobie sprawę z istnienia alternacji w odmianie rzeczownika 
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np. miasto: mieście, gwiazda: gwieździe (w najczęściej używanych 

słowach), 

 zna odmianę liczebników głównych oraz odmianę liczebników 

porządkowych przez wszystkie przypadki w liczbie pojedynczej. 

  

 

 

Funkcje 

przypadków 

 

Uczeń zna funkcje: 

 

 mianownika a) jako przypadka podmiotu; b) jako orzecznika 

w konstrukcjach typu np. To atrakcyjny mężczyzna;  

c) w eksklamacjach typu: Jaka piękna dziewczyna! d) po wyrazach 

jak i niby w porównaniach,  

 

 dopełniacza jako a) dopełnienia bliższego i dalszego; b) w funkcji 

negacji lub określenia przynależności; c) po określeniu ilości 

i miary; d) po liczebnikach głównych od pięciu wzwyż; e) jako 

część wydzielonej z całości; f) w datach informujących o roku, 

miesiącu i roku; g) po przyimkach: dla, bez, do, obok, od,  

u, naprzeciw/ naprzeciwko,  

 

 celownika: jako a) oznaczenia nosiciela stanu; b) odbiorcy 

przedmiotu lub informacji, 

 

 biernika: jako a) dopełnienia bliższego; b) po przyimkach: na, nad, 

pod, przez, 

 

 narzędnika: jako a) orzecznika wyrażonego rzeczownikiem; b) jako 

dopełnienia dalszego; c) połączenia z czasownikami typu być, 

zostać, stawać się, okazać, a także po czasownikach: interesować 

się, zajmować się; d) oznaczeniu narzędzia, środka, za pomocą 

którego czynność jest wykonywana; e) po przyimkach: z, za, nad, 



 

42 
 

pod, przed, między, 

 

 miejscownika: a) po wyrażeniach przyimkowych określających 

lokalizację: na, w(e), przy; b) po wyrażeniach przyimkowych 

określających czas np. Po południu lub osobę/rzecz, o których się 

dyskutuje bądź myśli o, po, w(e).  

 

 

 

 

 

 

Fleksja 

czasownika 

 

W zakresie fleksji czasownika uczeń: 

 

 umie oddzielić temat czasownika od końcówki, 

 zna odmianę czasowników koniugacji –am/asz; -em/esz; -ę/sz; -

ę/-isz/ysz, 

 odróżnia aspekt dokonany i niedokonany czasownika, 

 wykazuje się znajomością rekcji najczęściej używanych 

czasowników, 

 zna i stosuje tryb oznajmujący, rozkazujący i przypuszczający. Tryb 

przypuszczający stosuje w funkcji wyrażania prośby i życzenia, jak 

też w zdaniach warunkowych, 

 umie posługiwać się formami nieosobowymi czasownika w czasie 

teraźniejszym i przeszłym np. robiło się, mówi się, 

 używa strony bierna oraz zwrotnej czasownika, 

 zna formy nieosobowe czasownika: można, trzeba, warto, wolno, 

należy, 

 zna odmiany form typu: powinien, powinna,  

 potrafi odmieniać i używać czasowników ruchu typu: iść: chodzić, 

pójść, jechać: jeździć: pojechać, wchodzić: wejść, wychodzić: wyjść, 

przychodzić :przyjść. 
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Słowotwórstwo 

W zakresie słowotwórstwa uczeń potrafi: 

 

 stopniować przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym 

i najwyższym, 

 tworzyć przysłówki od przymiotników, 

 tworzyć nazwy mieszkańców państw od nazw państw 

i mieszkańców miast od nazw miast np. Polska: Polak, Kraków: 

krakowianin, 

 tworzyć rzeczowniki odczasownikowe np. prać: pranie, pić: picie, 

 tworzyć żeńskie nazwy zawodów od męskich np. kelner: kelnerka. 

 

 

 

 

Składnia zdań 

pojedynczych 

 

W zdaniu pojedynczym uczeń powinien umieć stosować w praktyce: 

 

 podmiot wyrażony rzeczownikiem, przymiotnikiem, zaimkiem, 

 przydawkę wyrażoną rzeczownikiem, przymiotnikiem liczebnikiem 

lub wyrażeniem przyimkowym, 

 orzeczenie proste i złożone (z orzecznikiem w mianowniku 

i narzędniku), 

 dopełnienie bliższe w bierniku, dopełniaczu i narzędniku, 

 dopełnienie dalsze (również po przyimkach), 

 okolicznik wyrażony przysłówkiem lub wyrażeniem przyimkowym, 

 stosować podwójną negację, 

 znać podstawowe zasady szyku w języku polskim. 

 

 

 

 

Składnia zdań 

złożonych 

 

W zakresie zdań złożonych uczeń potrafi budować: 

 

 zdania podmiotowe, 

 zdania przydawkowe, 

 zdania dopełnieniowe, 
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 zdania okolicznikowe warunkowe, czasu, przyczyny, celu i miejsca, 

 

 ponadto uczeń umie zamienić mowę zależną na niezależną i na 

odwrót oraz postawić pytania w mowie zależnej i niezależnej. 

 

Uczeń powinien umieć łączyć: 

 

 zdania złożone współrzędnie ze spójnikami: i, a, ale, lub, albo, 

więc, 

 zdania złożone podrzędnie ze spójnikami: bo, ponieważ, dlatego, 

kiedy, gdy, jeśli, żeby, 

 zdania złożone z zaimkiem który. 

 

 

 

 

KLASA II W klasie II obowiązują te same wymagania jak dla klasy I oraz nowe 

zagadnienia, zamieszczone w poniżej. 

 

 

 

 

 

Fleksja imienna 

 

W zakresie fleksji imiennej uczeń powinien: 

 

 odmieniać rzeczowniki o nieregularne takie jak: imię, chrzest, 

książę, ksiądz, ucho, oczy,  

 odmieniać polskie nazwy miejscowości oraz nazwiska, 

 odmieniać liczebniki główne i porządkowe w liczbie pojedynczej 

i mnogiej, 

 wiedzieć, że po przyimkach: na temat, oprócz, podczas, w ciągu, 

z powodu, pomimo, na skutek, pod warunkiem, w czasie, w ciągu 

występuje dopełniacz, a także wiedzieć, że może on występować 

w funkcji wskazywania na przedmiot czynności np. czytanie 
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książki,  

 po przyimkach typu: dzięki, wbrew, przeciwko stosować 

celownik, 

 używać narzędnika w funkcji określenia miejsca, przez które 

odbywa się ruch np. Proszę iść Floriańską; a także po 

czasownikach oznaczających różne reakcje uczuciowe oraz stany 

emocjonalne: np. Martwić się synem. 

 

 

 

 

Fleksja 

czasownika 

 

W zakresie fleksji czasownika uczeń: 

 

 zna reguły osobnego zapisywania ruchomej końcówki 

czasownika w konstrukcjach typu: Co byś zrobił na moim 

miejscu? 

 opanował derywację prefiksalną najczęściej używanych 

czasowników np. włączyć: wyłączyć; przepisać: zapisać; umyć: 

pomyć. 

 

 

 

 

 

Słowotwórstwo 

 

W zakresie słowotwórstwa uczeń potrafi tworzyć: 

 

 imiesłowowy przymiotnikowe czynne i bierne. 

 nazwy żeńskie od męskich np. urzędnik: urzędniczka; bratanek: 

bratanica. 

 przymiotniki odrzeczownikowe np. telefon: telefoniczny. 

 formy deminutywne np. kot: kotek. 

 

 

 

 

 

 

W zakresie składni uczący się umie tworzyć: 
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Składnia 

 

 zdania bezpodmiotowe typu: Wybudowano stadion, 

 zdania okolicznikowe stopnia i miary np. Im mniej mamy czasu, 

tym szybciej pracujemy, 

 zdania wielokrotnie złożone, 

 stosować wielokrotną negację np. Nigdy nikt nie chciał siedzieć 

w kącie pod ścianą, 

 

 ponadto wykazuje się znajomością różnic między pisaną 

a mówioną odmianą języka, w tym odróżnia spójniki typowe dla 

potocznej oraz standardowej odmiany polszczyzny. 

 

 

 

KLASA III W klasie III obowiązują te same wymagania jak dla klasy I oraz nowe 

zagadnienia, zamieszczone w poniżej. 

 

 

 

 

 

Fleksja imienna 

 

W zakresie fleksji uczący się potrafi odmieniać: 

 

 pluralia tantum np. drzwi, spodnie, nożyce, 

 czasowniki zakończone na –nąć, np. przymknąć,  

 liczebniki zbiorowe np. Przyglądał się czworgu dzieciom, 

 liczebniki nieokreślone np. Kilkunastu uczniów pojechało na 

wycieczkę, 

 liczebniki ułamkowe np. półtora chleba. 

 

Ponadto uczeń powinien wiedzieć, że: 

 

 po przyimkach: na zasadzie, na tle, nie opodal, pod pozorem, 

pośród, w obliczu, w ramach, w ramach występuje dopełniacz, 
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 celownik występuje po takich przyimkach jak: ku, na przekór. 

 

 

 

Fleksja 

czasownika 

 

W zakresie fleksji czasownika uczeń: 

 

 wie, że istnieją czasowniki habitualne np. pisywać, bywać, 

czytywać, 

 zna reguły osobnego zapisywania ruchomej końcówki 

czasownika w konstrukcjach typu: Coś ty zrobił? 

 

 

 

Słowotwórstwo 

 

W zakresie słowotwórstwa uczeń potrafi tworzyć: 

 

 nazwy cech abstrakcyjnych od przymiotnika np. mądry – 

mądrość, 

 imiesłowy przysłówkowe uprzednie i współczesne, 

 rzeczowniki złożone typu: czarnoksiężnik, zielono – czarny, 

 czasowniki odimienne np. wesoły: weselić się,  

 formy augmentatywne np. brzuch: brzuszysko. 

 

 

Składnia 

 

W zakresie składni uczeń potrafi: 

 

 budować imiesłowowe równoważniki zdań, 

 dokonywać transformacji składniowych np. Ania czytała 

i słuchała radia. Ania czytała słuchając radia. 

 

Tabele dla wszystkich trzech poziomów przygotowano na podstawie: Kaleta Z., 1995, 

Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków oraz Programy nauczania języka 

polskiego jako obcego. Poziomy A1-C1. Praca zbiorowa pod redakcją I. Janowskiej, E. 

Lipińskiej, A. Rabiej, A. Seretny, P. Turka, Kraków 2011. 
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5. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW KSZTAŁCENIA 

 

Polscy uczniowie mieszkający poza granicami kraju mają różne potrzeby i oczekiwania 

wobec nauki języka. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel powinien zatem 

przeprowadzić rozmowę z uczniami na temat ich oczekiwań, sugestii i pomysłów co do 

wspólnej pracy. Dzięki temu zabiegowi uczniowie zyskają cenne poczucie, że wpływają na 

kształt swoich zajęć, i że to od nich samych w dużej mierze zależy, jak będą wyglądały lekcje. 

W grupach zróżnicowanych pod względem poziomu opanowania języka warto 

przeprowadzić test diagnostyczny, który pozwoli na zorientowanie się w ewentualnych 

brakach i umożliwi lepsze dostosowanie programu nauczania do potrzeb poszczególnych 

uczniów, tym samym częściowo indywidualizując proces dydaktyczny. W procesie nauczania 

dzieci dwujęzycznych ważne wydaje się kształcenie ich autonomii w nauce języka 

odziedziczonego oraz wzmacnianie w uczniach przekonania, że warto uczyć się języka 

polskiego. Z badań wynika, że uczniowie niewiele czytają w języku polskim (por. badania 

Czeniek). Dlatego dobrym pomysłem jest zachęcenie ich do pracy z tekstem w domu. Warto 

wyrobić w uczniach nawyk korzystania z Internetu w języku polskim i zachęcić ich do 

samodzielnego wyszukiwania i czytania tekstów, służyć do tego mogą krótkie zadania 

dotyczące na przykład znalezienia informacji biograficznych o danym artyście lub też,  

w bloku o podróżach, materiałów dotyczących atrakcji turystycznych w Polsce. 

Mimo niewielkiej liczby godzin, jaką ma do dyspozycji nauczyciel polonijny warto, aby 

kilka z nich poświęcił na samodzielne prezentacje uczniów: indywidualne i grupowe. Na 

przykład raz roku każdy uczeń mógłby opowiedzieć kolegom o książce, która bardzo mu się 

podobała (dla ułatwienia nauczyciel może na początku roku rozdać uczniom listę książek 

i zachęcić każdego ucznia, aby wybrał jedną pozycję) lub też zaprezentować klasie swoją 

ulubioną polską piosenkę, co może stanowić dodatkową okazję do poszerzenia słownictwa. 

Planowaniem procesu dydaktycznego powinna rządzić zasada wychodzenia od rzeczy 

znanych do mniej znanych, od tekstów współczesnych do starszych tekstów kultury. Jako 

materiały do pracy powinny służyć nie tylko podręczniki i materiały własne nauczyciela, ale 

również encyklopedie, słowniki, opracowane przez nauczyciela materiały prasowe, teksty 

piosenek, nagrania radiowe i audycje telewizyjne. Istotne jest również, żeby zagadnienia 

gramatyczne oraz nowo wprowadzane słowa pojawiały się na zajęciach parokrotnie, aby 

uczniowie mieli większą szansę na ich zapamiętanie.  
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Niezbędne jest odpowiednie zmotywowanie uczniów do nauki, poprzez organizację 

ciekawych dla nich zajęć, w czym pomocne będzie stosowanie różnych metod i technik 

nauczania. Zgodnie z zasadami dydaktyki uczniowie powinni uczyć się poprzez przyswajanie, 

odkrywanie, działanie i przeżywanie (por. Okoń 1987, Nagajowa 1995), zatem zalecane 

metody pracy to między innymi:  

 

 analiza przypadków, 

 dyskusja, 

 drama, 

 giełda pomysłów, 

 gry dydaktyczne, 

 pogadanka,  

 wykład (konwersatoryjny), 

 praca z podręcznikiem, 

 mapa asocjacyjna, 

 metoda heurystyczna, 

 metoda hermeneutyczna, 

 metoda problemowa, 

 metoda projektu, 

 metoda sytuacyjna, 

 odgrywanie ról i krótkich scenek komunikacyjnych. 

 

Warto łączyć ze sobą różnego rodzaju metody, w miarę możliwości wykorzystując te 

najbardziej czasochłonne, ale jednocześnie najbardziej angażujące uczniów, czyli metody 

projektu i gier dydaktycznych. Lekcje języka polskiego z pewnością urozmaici łączenie ze 

sobą różnego rodzaju technik, szczególnie tych stosowanych w nauczaniu dzieci języka 

polskiego jako ojczystego z technikami uczenia języka polskiego jako drugiego/obcego. 

Poniżej w tabeli umieszczono propozycję technik, które można wykorzystać przy rozwijaniu 

sprawności oraz podsystemów językowych. 

 

 

Techniki możliwe do wykorzystania 

w rozwijaniu sprawności słuchania i 

czytania: 

 

 

Techniki możliwe do wykorzystania 

w rozwijaniu sprawności mówienia: 

 

 dyskusja sterowana, 
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 dopasowywania obrazka do fragmentu 

tekstu, 

 dopisywanie możliwego zakończenia 

historii, 

 interpretacja tytułu, 

 odpowiadanie na pytania otwarte, 

 porządkowanie tekstu w odpowiedniej 

kolejności, 

 przewidywanie treści tekstu i/lub 

wyrazów w tekście, 

 sporządzanie notatki, 

 układanie ilustracji w odpowiedniej 

kolejności, 

 uzupełnianie luk w tekście (na poziomie 

słowa, zdania, a w przypadku czytania na 

poziomie fragmentu tekstu), 

 uzupełnianie tabel, 

 zaznaczanie odpowiednich słów 

w tekście, 

 zaznaczanie właściwej odpowiedzi 

(wybór wielokrotny lub wybór typu 

prawda/fałsz). 

 dyskusja ,,za i przeciw”, 

 odgrywanie ról (w sytuacjach 

komunikacyjnych i w krótkich dramach), 

 wspólne opowiadanie historii tzw. 

domino, 

 wypowiedź na podstawie przeczytanego 

tekstu/obejrzanego filmu/ ilustracji, 

 wypowiedź zaplanowana przez ucznia: 

opis, opowiadanie, streszczenie, 

prezentacja, 

 wypowiedź z użyciem podanych 

słów/zwrotów, 

 zadawanie pytań i udzielanie 

odpowiedzi. 

 

Techniki możliwe do wykorzystania 

w rozwijaniu sprawności pisania: 

 

 dopisywanie fragmentów tekstu 

(początku, zakończenia), 

 poprawianie błędów kompozycyjnych/ 

stylistycznych w tekście, 

 porównywanie między sobą różnych 

 

Techniki możliwe do wykorzystania 

w rozwijaniu podsystemu gramatycznego 

i leksykalnego: 

 

 dopasowywanie 

synonimów/antonimów, 

 dopasowywanie słowa do definicji, 

 pisanie definicji wyrazów, 
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tekstów, 

 sporządzanie notatki i streszczenia, 

 uzupełnianie tekstu 

wyrazami/wyrażeniami z banku, 

 układanie tekstu w kolejności, 

 układanie tekstu na podstawie 

otrzymanej ilustracji, 

 wykreślanie zbędnych wyrażeń/ 

fragmentów tekstu, 

 zmiana stylu tekstu: z oficjalnego na 

nieoficjalny i na odwrót. 

 

 przyporządkowanie wyrazów do 

odpowiedniej kategorii, 

 transformacje gramatyczne/ 

gramatyczno-leksykalne, 

 układanie zdań z podanymi 

wyrazami/formami gramatycznymi, 

 uzupełnianie luk w tekście odpowiednią 

formą gramatyczną lub pasującym do 

kontekstu wyrazem, 

 uzupełnianie luk w tekście odpowiednią 

formą gramatyczną lub pasującym do 

kontekstu wyrazem z banku, 

 wybór właściwej formy/właściwego 

wyrazu spośród 2-3 możliwości. 

 

Na podstawie: ABC metodyki metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, pod red.  

A. Seretny i E. Lipińskiej, Kraków 2005 oraz Programy nauczania języka polskiego jako 

obcego. Poziomy A1-C1. Praca zbiorowa pod redakcją I. Janowskiej, E. Lipińskiej, A. Rabiej, A. 

Seretny, P. Turka, Kraków 2011. 

 

Jako formy pracy, powinno się w równym stopniu wykorzystywać pracę indywidualną 

(pod kierunkiem nauczyciela oraz samodzielną w domu), pracę w parach oraz pracę w grupie 

(samodzielną oraz pod kierunkiem nauczyciela). 

W planowaniu zajęć należy pamiętać, że nauka w polskiej szkole stanowi dla uczniów 

dodatkowe obciążenie, ponieważ na co dzień uczęszczają oni do szkół w kraju osiedlenia. 

Dlatego lekcja języka polskiego powinna być postrzegana nie jako żmudny obowiązek, ale 

jako okazja do przeżycia czegoś interesującego. 
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6. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW 

 

Zakłada się, że po zrealizowaniu programu uczniowie osiągną kompetencje opisane 

w celach szczegółowych kształcenia (str. 3-14) dla danej klasy, odnoszące się do sprawności 

językowych i podsystemu gramatycznego oraz odbioru i analizy treści kulturowych. Uczeń 

zna w całości lub we fragmentach lektury uwzględnione w programie. Potrafi je 

zinterpretować (również na tle epoki) i porównywać z innymi znanymi mu tekstami kultury. 

Uczeń zna polskie tradycje i obrzędy i rozumie ich znaczenie. Ponadto uczeń opanował 

czynnie i biernie słownictwo wprowadzone na zajęciach, zgodnie z zaplanowanymi kręgami 

tematycznymi. Dzięki zrealizowaniu celów szczegółowych oraz znajomość polskiej 

socjokultury uczeń z powodzeniem może brać udział w codziennej komunikacji, jak też 

aktywnie uczestniczyć w szeroko rozumianych wydarzeniach kulturalnych i o nich 

dyskutować. Co więcej, uczeń nabył umiejętność samodzielnej pracy, samodzielnego 

wyszukiwania informacji oraz odpowiedniego ich opracowywania na potrzeby zajęć w szkole. 

Jest świadomy istniejących strategii uczenia się i z powodzeniem je stosuje. I wreszcie 

najważniejsze - uczeń zdaje sobie sprawę z tego, że nauka języka polskiej jest ważna, jest 

świadomy korzyści płynących z dobrej znajomości języka i zmotywowany do jego nauki. 
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7. PROPOZYCJE KRYTERIÓW OCENY I METOD SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA.  

 

W procesie kształcenia uczniów niezmiernie istotnym czynnikiem jest regularna kontrola 

czynionych przez nich postępów, która sprawdza zarówno ich wiedzę jak i umiejętności. 

Uczniowie powinni być regularnie informowani o swoich postępach oraz o ewentualnych 

brakach. Kontrola osiągnięć ucznia może mieć różne formy: pośrednie i bezpośrednie. 

Wypowiedzi ustne i pisemne uczniów, a także ich praca na lekcji powinny być oceniane na 

bieżąco, niekoniecznie za pomocą oceny, ale na przykład poprzez komentarz nauczyciela. 

Podobnie rzecz się ma z zadaniami domowymi - uczniowie powinni mieć świadomość, że 

z uwagi na ograniczoną liczbę zajęć w szkole polonijnej, muszą regularnie pracować w domu. 

Poprzez pracę domową rozumiemy wykonanie krótkich ćwiczeń, przeczytanie tekstu, 

wyszukanie informacji w słownikach lub Internecie, przygotowanie się do wypowiedzi ustnej, 

napisanie pracy pisemnej lub jej poprawę, czy też (rzadziej) przygotowanie projektu wraz 

z innymi uczniami.   

Niezbędnym elementem kontroli są też krótkie testy wykorzystujące znane uczniom 

zadania otwarte i/lub zamknięte, za pomocą których sprawdzane jest przede wszystkim 

opanowanie nowego słownictwa oraz zagadnień gramatycznych. Znajomość leksyki oraz 

zagadnień gramatycznych powinna być zawsze sprawdzana w kontekście, ponieważ ich 

użycie w naturalnej komunikacji ma miejsce niemal wyłącznie w konkretnej sytuacji. Istotne 

jest także to, aby zapowiadane testy nauczyciel przedstawiał uczniom jako możliwość 

wykazania się swoimi umiejętnościami, tak aby uczniowie nie odbierali testu, jako kary, ale 

jako okazję do przekonania się, jak wiele zdołali się nauczyć.  

Pomimo ograniczonej liczby godzin warto również parę godzin zajęć poświęcić na tak 

zwane prace klasowe, czyli na dłuższe wypowiedzi pisemne, redagowane przez uczniów 

podczas zajęć. Biorąc pod uwagę egzaminy, do jakich w przyszłości mogą chcieć podejść 

uczniowie, dobrze jest ich przyzwyczaić do pisania i redagowania pracy pod presją czasu, bez 

pomocy słowników czy Internetu. 

W przypadku wypowiedzi pisemnej powinny być oceniane: kompozycja pracy, 

poprawność gramatyczna, leksykalna, stylistyczna i ortograficzna, jej merytoryczność oraz 

wewnętrzna spójność. Zaś w wypowiedzi ustnej powinny podlegać ocenie: płynność 

wypowiedzi, dostosowanie jej stylu do treści oraz odbiorców, jej merytoryczność, 

poprawność gramatyczna i leksykalna. Zarówno w ocenianiu wypowiedzi ustnej, jak 
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i pisemnej powinno się wziąć pod uwagę także i to, czy uczeń posługuje się nowo poznanymi 

wyrażeniami/zwrotami na zajęciach, czy też wypowiada się w dokładnie taki sam sposób jak 

przed wprowadzeniem nowego materiału. 

Na ocenę końcową ucznia powinny składać się prace domowe, testy, oddawane prace 

pisemne, wypowiedzi ustne oraz prezentacje i/lub projekty. Istotne, aby przy ocenie oprócz 

stopnia opanowania materiału, brać pod uwagę również stosunek ucznia do przedmiotu, 

jego aktywność na zajęciach i czynione przez niego postępy. Jest to szczególnie ważne 

w przypadku słabszych językowo uczniów, którym trudno dorównać uczniom niedawno 

przybyłym z Polski, a których wysiłek w naukę języka polskiego powinien zostać należycie 

doceniony. 
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8. PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE LEKCJI 

Scenariusz 1.  

Klasa I  

Blok III. Dziwne opowieści 

Temat: W świecie baśni i nie baśni. 

Czas: 3x45 minut 

 

W ŚWIECIE BAŚNI I NIE BAŚNI 

 

Cele lekcji: 

 powtórzenie słownictwa związanego z baśniami, 

 powtórzenie wiadomości o tym, czym jest baśń, 

 powtórzenie nieregularnej odmiany wyrazu książę, 

 rozwijanie sprawności czytania, 

 wzbogacenie leksyki uczniów o słowa obecne w tekście. 

 

Metody i formy pracy: 

 mapa asocjacyjna, 

 gra dydaktyczna, 

 praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w parach, 

 praca z tekstem. 

Wykorzystane pomoce i materiały: 

 Śpiąca Królewna S. Mrożka, 

 karta pracy uczniów. 

 

 Nauczyciel oznajmia klasie, że przedmiotem zajęć będą baśnie. Pyta się, czy wiedzą, 

czym jest baśń i jakie baśnie uczniowie znają. Powstaje mapa asocjacyjna na tablicy. 

Następnie dla uporządkowania nauczyciel prosi uczniów o uzupełnienie definicji 

baśni. 

 W celu przypomnienia sobie podstawowego słownictwa, uczniowie wykonują także 

zadania 3 i 6. 

 Ponieważ wyraz książę jest często mylony przez uczniów z wyrazem ksiądz, a i sama 

jego odmiana jest trudna dobrze, jeśli uczniowie wykonają zadania 4 i 5. 
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Zadanie 1. Wspólnie z koleżanką/kolegą napiszcie, co wam się kojarzy ze słowem BAŚŃ. 

Pomyślcie o osobach, wydarzeniach, przedmiotach, miejscach akcji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. Proszę uzupełnić tekst odpowiednimi wyrazami z ramki. 

 

 

 

 

BAŚŃ – jeden z głównych gatunków0 epiki ludowej. Baśnie prezentują dawne 

………………………………1 ludowe. Miejscem …………………………………2 może być zarówno świat 

realny, jak i fantastyczny. W wielu baśniach różnych narodów pojawiają się te same 

…………………………………...3 Powtarzalność charakteryzuje również niektóre rozwiązania 

formalne, np. formuły …………………….………….4 lub zakończenia. W baśniach występują 

jednoznacznie dobrzy i źli ……................................5 Każda z baśni posiada 

…………………………………..6 

Na podstawie Szkolnego Słownika Wiedzy o Literaturze, J. Poznańskiego i S. Tarkowskiego Warszawa 1996. 

 

BAŚŃ 

morał    gatunków    motywy     bohaterowie     wierzenia     wydarzeń   początku 
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Zadanie 3. Uzupełnij krzyżówkę 

 

1     
5 

  2     3  4 

 

       
 

  

 
 

   

 6       
 

 

     
 

 7       
 

   

      
 

 

8    5   
 

10      
      

   
      

  9  
 

   
     

 
 

 
     

 
 

   
     

 
 

  
     

 

Pionowo: 

1. Syn władcy kraju, często jeździ na białym koniu. 

2. Duże, agresywne zwierzę, które zjada lub więzi księżniczki. 

3. Mieszka w starym zamku, jest aktywny po północy. 

4. Córka władcy kraju, często jest w niebezpieczeństwie. 

5. Żona osoby, która rządzi krajem. 

 

Poziomo 
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5. Mała osoba, która często pomaga ludziom.  

6. Osoba, która rządzi całym krajem. 

7. Zła osoba, która rzuca czary. 

8. Dobra pani, która za pomocą magii pomaga innym. 

9. Zwierzę, w którym często ukrywa się inna osoba. 

10. Odważny mężczyzna, który ratuje inne osoby. 

 

Zadanie 4. Uzupełnij tabele dobrą formą wyrazu książę i ksiądz. 

 

 Liczba 
pojedyncza 

Liczba mnoga  Liczba 
pojedyncza 

Liczba mnoga 
 

M. książę  ksiądz  

D.     

C. księciu    

B.  książęta   

N.    księżmi 

Mc.  książętach   

W.   księże!  

 

Zadanie 5. Ksiądz czy książę? Uzupełnij zdania. 

Od zawsze Agnieszka marzyła o księciu0 z bajki. Wyobrażała sobie, że ………………………………1 

przyjedzie do niej na białym koniu i zabierze ją do kościoła, gdzie jeden 

z ………………………………………2 udzieli im ślubu. Niestety, lata mijały, a …………………………………..3 

nie przyjeżdżał. Agnieszka poszła do …………………………………………..4, aby zapytać się, dlaczego 

………………………………….5 omijają jej dom. Ksiądz poradził Agnieszce, aby dała sobie spokój 

z ………………………………..6 i zajęła się książkami. Agnieszka oburzona zawołała: 

,,…………………………………7! Jakże mogłabym przestać myśleć o ……………………………………..8! 

Jestem pewna, że gdzieś tam za górami istnieje kraina ………………………………………..9, a w niej 

czeka na mnie idealny ………………………………….10 Idę do poszukać. 

 

Zadanie 6. Przyporządkuj do tytułów baśni odpowiednie motywy z ramki. 

 

 

 

elf   wrzeciono    bal    skrzydła    macocha    domek    ziarno     wilk    czarownica     urodziny babcia     

leśniczy    płaszczyk     sen    pierniki    wróżki    książę    krasnoludki   koszyczek 
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,,Czerwony Kapturek” - ………………………………………… ,,Śpiąca Królewna” - 

…………………………………….. 

,,Jaś i Małgosia” - …………………………………………………… ,,Kopciuszek” - 

……………………………………………… 

,,Calineczka” - ………………………………………………………… 

 

 Nauczyciel dzieli uczniów na grupy 2-3 osobowe, prosi każdą z grup o wybranie jednej 

z baśni i napisanie jej planu. Po sprawdzeniu przez nauczyciela wszystkich planów, 

uczniowie opowiadają baśń kolegom. 

 Następnie nauczyciel prosi uczniów o napisanie, jakie cechy charakteru i wyglądu 

mają główne postaci z bajek.  

 Pośrednim celem wszystkich wymienionych zadań jest przygotowanie uczniów do 

lektury tekstu, w którym złamane zostały konwencje baśni. 

 

Zadanie 7. Napisz wraz z kolegą, jakie cechy charakteru mają poniższe poniżsi bohaterowie 

baśni oraz jak wygląda ich typowe zachowanie. 

Królewicz - 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Królewna – 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Czarownica – 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Krasnoludki – 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Wróżka - 

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

 

 Nauczyciel rozdaje uczniom teksty. Przed lekturą tekstu lub po jej zakończeniu warto, 

aby nauczyciel wytłumaczył wyrazy zaznaczone w tekście. Dla uczniów na poziomie 

B1 zapewne będą one nowe. 

 Po lekturze tekstu i wytłumaczeniu nowych słów, ale jeszcze przed dyskusją, 

nauczyciel prosi uczniów o zdecydowanie, które ze zdań są prawdziwe, a które 
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fałszywe. Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie będą zmuszeni do ponownej lektury 

tekstu, a tym samym lepiej go zrozumieją. 

 Następnie nauczyciel przechodzi do omówienia z uczniami problematyki utworu: 

postaw i oczekiwań królewicza i królewny; zabawą z konwencją w tekście – 

przedyskutowania elementów zgodnych i niezgodnych z tradycją baśni. 

 Na zakończenie uczniowie wspólnie opowiadają baśń o Śpiącej Królewnie zgodnie 

z wymogami gatunku. 

 

Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia. 

Śpiąca królewna 

Na łożu wśród kwiatów, pod wiekiem z kryształu – spała Śpiąca Królewna. Była 

piękna, dobra i rozumna, lecz jej uroda, dobro i rozum spały wraz z nią. Była, lecz spala, więc 

jakby jej nie było. Tylko jej uroda ukazywała się przez wieko przeźroczyste, ale nie zalety jej 

charakteru. Od niepamiętnych czasów pogrążona we śnie, a życzliwe krasnoludki otaczały ją 

kołem, broniły przystępu zbójcom i dzikim zwierzętom. One wiedziały, że tylko Wędrowny 

Królewicz miał prawo zbliżyć się do niej. Ale nie było pewne, że Królewicz przyjdzie ani też, że 

nie przyjdzie. 

Jakaż więc była ich radość, kiedy pewnego majowego ranka zobaczyły wierne 

krasnoludki Królewicza, co wędrując, szczęśliwym trafem zapuścił się w te okolice. „Tutaj! 

Tutaj!” – zaczęły wołać i już zdejmują wieko kryształowe. Zbliżył się Królewicz. Patrzy i widzi – 

jakże piękna jest ta Śpiąca Królewna. Ulegając przemożnemu odruchowi, nachylił się i złożył 

pocałunek na jej ustach bladoróżanych. Tak właśnie, jak było przewidziane. 

Królewna oczy otwiera, budzi się i widzi pochylonego nad nią Królewicza. Zarzuca mu 

na szyję ramiona, a krasnoludki dookoła tańczą z radości. A również z zadowolenia, że 

skończył się ich dyżur przy Królewnie i nareszcie będą mogły się zająć swoimi sprawami.  

Kiedy krasnoludki oddaliły się w podskokach, Królewicz nadal trwał w objęciach 

Królewny, a ona go obejmowała. Aż zaczęły go boleć plecy, nieznacznie przysiadł więc na 

krawędzi łoża kryształowego, lecz wciąż nad Królewną nachylony i wciąż przez nią 

obejmowany – zasadniczo pozycji zmienić nie mógł. Więc po jakimś czasie zapytał: 

– Co teraz będzie? 

– Teraz pozostaniemy tak na zawsze – odparła Królewna. 

– Na zawsze? – zdziwił się Królewicz. 

– Oczywiście. Czy nie po to mnie obudziłeś składając pocałunek na moich ustach 

bladoróżanych? 

– Ależ, Królewno moja, czy nas to nie znudzi? 

– Nie rozumiem, o czym mówisz. Przecież to jest szczęście. 

Stropił się Królewicz i już nie dyskutował, bo mu nie wypadało. Aż po jakimś czasie 

znowu spróbował, lecz tym razem starając się swój subiektywny punkt widzenia przedstawić 

niejako obiektywnie. 
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– „Widzisz, moja droga Królewno, subiektywnie najzupełniej się z tobą zgadzam, ale 

obiektywnie rzecz przedstawia się tak: jestem Wędrownym Królewiczem, tak 

zaprogramowanym, to znaczy do tego przeznaczonym, żeby wędrować po świecie 

w poszukiwaniu Śpiących Królewien. Jak tylko jaką Śpiącą Królewnę widzę, zbliżam się 

i składam pocałunek na jej ustach bladoróżanych. Wtedy ona się budzi, ale co potem, to już 

nie jest w moim zakresie. Więc mnie od początku w drogę by trzeba. 

– Jakich Śpiących Królewien?... Przecież to ja jestem Śpiąca Królewna. 

– O, tak! Oczywiście. To znaczy Królewna jak najbardziej, ale już nie Śpiąca. Ty już nie śpisz, 

podczas kiedy inne, biedaczki, wciąż jeszcze pogrążone są w głębokim śnie i czekają na 

przebudzenie. 

– Jakie inne? – zapytała Królewna takim tonem, że Królewicz wolał już nie rozwijać tematu. 

– A, jakieś tam. Mniejsza z tym. 

Królewna poprzestała na tej niewystarczającej odpowiedzi, ponieważ jako się rzekło – była 

rozumna. Więc tylko, teraz ona z kolei, postarała się przedstawić Królewiczowi swój 

subiektywny punkt widzenia niejako obiektywnie: 

– Masz rację, że jestem Królewną, ale już nie Śpiącą. Ale przecież to ty właśnie mnie 

obudziłeś i teraz już nie zasnę. Więc jeżeli teraz ty sobie pójdziesz i nie będę cię już trzymać 

w moich ramionach, to kim mam być i co ze sobą zrobić? 

Zafrasował się Królewicz. 

- To jest rzeczywiście problem i coraz silniejsze mam wrażenie, że ta bajka jest fatalnie 

napisana. Autor zaprogramował nas w taki sposób, że wszystko się zgadza tylko do pewnego 

momentu, a potem zaczynają się sprzeczności. Potrwajmy więc w tej pozycji, a może autor 

się zreflektuje, coś skreśli, coś doda, coś zmieni... I może rzecz się wyjaśni. 

Tak powiedział Królewicz, choć plecy bolały go coraz bardziej, lecz rozumiał położenie 

Królewny i szczerze z nią sympatyzował. Trwali więc, lecz ani Królewna nie była szczęśliwa, 

bo nie miała pewności, że będą tak trwali wiecznie, ani Królewicz, bo nie był pewien, że tylko 

tymczasowo. Aż po pewnym czasie Królewicz tak się odzywa: 

– Zapaliłbym sobie, ale mi się skończyły zapałki. Czy pozwolisz, że po zapałki sobie skoczę? 

– Ale czy wrócisz? – zapytała Królewna, ponieważ była mądra. 

– Oczywiście, że wrócę. Ja tylko po zapałki i z powrotem. Okropnie palić się chce. 

Zamyśliła się Królewna. Z jednej strony jej mądrość nakazywała jej sceptycyzm,  

z drugiej strony jej dobroć – a była dobra, jako się rzekło – sprawiała, że było jej żal 

Królewicza gnębionego głodem nikotyny. Jakże tu tak męczyć ukochanego. Więc powiedziała 

ze smutkiem, bo mądrość z dobrocią się nie pogodziły: 

– Idź. 

Poszedł Królewicz. Palić mu się rzeczywiście chciało i zapałek rzeczywiście 

potrzebował – więc pod tym względem był prawdomówny. Co do reszty... Miał nadzieję, że 

przy pomocy tej częściowej prawdy uda mu się zagłuszyć wyrzuty sumienia w sprawie 

całości. Bo cała reszta była kłamstwem. Więc Królewicz miał nadzieję, że częściową prawdą 

odkupi w sumieniu swoim kłamstwo całościowe. Płonną, oczywiście. 
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Jak płonna była to nadzieja, zaraz się przekonał. Bo za karę został zamieniony w żabę, 

w ohydną ropuchę. I tak długo ma tą ropuchą pozostać, aż – według innej już bajki – spotka 

pewną Królewnę, która będzie miała aż tak dobre serduszko, że nie zważając na ohydę płaza 

złoży swymi ustami bladoróżanymi pocałunek na jego zawrzodziałej mordzie. Wtedy dopiero 

z powrotem się w Królewicza zamieni. 

 

Zadanie 9. Przeczytaj tekst i zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe. 

 PRAWDA FAŁSZ 
 

0. Po śpiącej królewnie widać było, że jest mądra i 
inteligentna. 

   

1. Krasnoludki dbały o bezpieczeństwo Śpiącej 
Królewny. 

  

2. Królewicz trafił do Śpiącej Królewny przypadkiem.   

3. Po obudzeniu się Królewny krasnoludki poczuły ulgę.   

4. Królewnie było niewygodnie obejmować królewicza.   

5. Królewna i królewicz mieli podobne wizje szczęścia.   

6. Królewicz chciał ruszyć w dalszą drogę.   

7. Królewna nie wyobrażała sobie dalszego życia bez 
królewicza. 

  

8. Królewiczowi podobała się bajka, której był 
bohaterem. 

  

9. Królewicz użył pretekstu, aby opuścić królewnę.   

10. Królewicz za karę został zamieniony w żabę.   

 

Zadanie 10. Zastanów się przez chwilę nad przeczytanym tekstem i odpowiedz na poniższe 

pytania: 

 Jak myślisz, czego oczekiwała królewna? 

 Jakie były oczekiwania królewicza? 

 Dlaczego baśnie zwykle kończą się w momencie pogodzenia/ połączenia się 

bohaterów? 

 Jakby można przekonać królewicza do pozostania? Jak uczniowie oceniliby 

postępowanie królewicza? 

 

Zadanie 11. Napisz, które elementy w tekście było zgodne, a które nie z konwencją baśni. 

Elementy zgodne z konwencją baśni Elementy niezgodne z konwencją baśni 
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Praca domowa i sposoby kontroli osiągniętych celów 

 W celu utrwalenia nowego słownictwa uczniowie powinni wykonać w domu krótkie 

ćwiczenie leksykalne, a także napisać o przeczytanym wydarzeniu z perspektywy 

jednego z bohaterów baśni. 

 Na następnej lekcji należy na podstawie informacji zdobytych przez uczniów 

przedstawić im sylwetkę S. Mrożka, a także za pomocą krótkich ćwiczeń leksykalnych 

jeszcze powtórzyć słownictwo. 

 

Zadanie 11. Streszczenie baśni uzupełnij wyrazami z tabeli. 

 

 

 

Dawno, dawno temu pod wiekiem0 z kryształu spała Śpiąca Królewna, której przed 

……….……………………1 i dzikimi zwierzętami broniły krasnoludki. Pewnego dnia w okolice 

…………………………….2 Królewicz. Gdy zobaczył …………………………….3 we śnie królewnę niewiele 

myśląc pocałował ją w usta. Królewna …………………………………….4 i wpadła królewiczowi 

w objęcia. Niestety królewicz lubił …………………………………….5 i konieczność pozostania przy 

królewnie bardzo go ……………………………..6 Dlatego też użył …………………………………7, aby móc 

odejść. Płonną okazała się nadzieja królewicza na szczęśliwą ucieczkę z całej sytuacji. Za karę 

królewicz został zamieniony w okropną żabę. 

Zadanie 12. Wyobraź sobie, że jesteś księciem lub księżniczką z utworu Mrożka. Jesteś tak 

zdziwiony (-a) tym, co cię spotkało, że postanowiłeś (-łaś) całe zdarzenie opisać w swoim 

pamiętniku. Napisz: gdzie byłeś (-aś), kogo spotkałeś (-aś), co robiliście i jak się skończyła 

historia. (ok. 200 słów) 

Scenariusz 2.  

Klasa I  

pogrążoną  wiekiem  przebudziła się  trapiła  zbójcami  zapuścił się  wędrówki  wymówki 
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Blok IX. Być czy mieć? 

Temat: Sztuka perswazji 

Czas: 3x45 minut 

 

SZTUKA PERSWAZJI 

Cele lekcji: 

 powtórzenie wiadomości z zakresu stopniowania przymiotników i przysłówków, 

 doskonalenie umiejętności pisania ogłoszenia, 

 zwrócenie uwagi uczniów na elementy perswazji obecne w reklamach, 

 wzbogacenie leksyki uczniów o słowa związane z reklamą. 

 

Metody i formy pracy: 

 mapa asocjacyjna, 

 dyskusja, 

 praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w parach, 

 praca z tekstem. 

Wykorzystane pomoce i materiały: 

 karta pracy uczniów, 

 materiały reklamowe. 

 

 Zakładamy, że na poprzedniej lekcji uczniowie dyskutowali o wolności wyboru 

człowieka.  Nauczyciel zadaje uczniom pytanie – czy w życiu codziennym, podczas 

zakupów mamy wolny wybór. Czy kupujemy coś, bo chcemy, czy dlatego, że ktoś nas 

nakłania do tego?  

 Nauczyciel pokazuje uczniom różne reklamy z gazet i pyta ich, które z nich są 

najbardziej przekonujące i dlaczego. Następnie uczniowie zastanawiają się nad tym, 

jaka powinna być dobra reklama. 

 Nauczyciel prosi uczniów, aby opowiedzieli o swojej a) ulubionej reklamie lub b)  

o reklamie, której bardzo nie lubią. 

 Następnie nauczyciel prosi, aby uczniowie zastanowili się nad językiem obecnym 

w reklamach, aby pomyśleli, jakie części mowy najczęściej się pojawiają i dlaczego. 

Jakie jeszcze inne ,,perswazyjne sztuczki” są obecne w reklamach? 

 W celu lepszego zrozumienia, w jaki sposób można za pomocą języka wpływać na 

kogoś uczniowie wykonują zadania 3 i 4. 
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Zadanie 1. Proszę napisz, jaka według ciebie powinna być dobra reklama? 

 

 

dowcipna 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. Poniżej zamieszczono plakaty reklamowe różnych produktów. Zastanów się, jakie 

słowa najczęściej są używane w reklamach i dlaczego? Wraz z kolegą/ koleżanką uzupełnij 

tabelę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REKLAMA 
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rzeczowniki i 
zaimki 

przymiotniki przysłówki czasowniki liczebniki inne 
(np. 

modulanty) 

 
prestiż 

 
 
 
 
 
 

 
cudowny 

 
więcej 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nie zwlekaj! 

 
wiele 

 
tylko 

 

Zadanie 3. Uzupełnij reklamy odpowiednimi wyrażeniami z zadania 2. 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 4. Zamień poniższy tekst na tekst bardziej perswazyjny. 

 

 

 

 

 Nauczyciel podkreśla, że najczęściej w reklamach pojawiają się przymiotniki 

i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym, w związku z czym czas na powtórzenie 

zagadnień gramatycznych. Rozdaje tabele i prosi uczniów o ich uzupełnienie.  

W trakcie omawiania wykonania ćwiczenia przez uczniów, nauczyciel zwraca uwagę 

na zachodzące alternacje jak: l>ł, r>rz, g>ż, ni>ń, sk>ż, sl>śl, s>ż, a>e. 

 Następnie, w celu utrwalenia materiału, uczniowie wykonują zadania 6 i 7. 

Zadanie 5. Uzupełnij poniższe tabele. 

PRZYMIOTNIK 

Nie przegap0 okazji! 

………………………………..1 telefon PRX 

za ……………………………..2 niską cenę! 

…………………………..3 teraz – a 

słuchawki i mini głośnik dostaniesz 

gratis! 

Tylko u nas – tylko do 20 maja. 

Szczegóły w salonie firmowym. 

 

…………………………1 u nas! 50% 

…………………………2 Największy 

wybór na rynku, 

………………………..3 ceny! Przyjdź i 

………………………….4 sam! 

W maju otwieramy nowe centrum handlowe, w którym będzie wiele znanych 

sklepów. Z okazji otwarcia każdy klient dostanie balonik oraz kartę rabatową na zakup 

wybranych produktów. Serdecznie zapraszamy! 
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Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy 
 

 grubszy  

twardy   

 tańszy  

drogi  najdroższy 

miły   

  najwęższy 

 mądrzejszy  

  najbliższy 

dobry   

 gorszy  

mały   

  największy 

 

PRZYSŁÓWEK 

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy 
 

 milej  

  najzimniej 

 krócej  

szeroko   

  najszybciej 

blisko   

 lepiej  

źle   

 mniej  

  najwięcej 

 

Zadanie 6. Uzupełnij luki przymiotnikiem lub przysłówkiem w dobrej formie. 

 

- O, zobacz, w tym sklepie jest taniej0 (tanio) niż w tamtym. Na przykład ten telewizor 

kosztuje aż o 20 złotych ……………..……………….1 (mało)! 

- Nieprawda. Popatrz na ten czajnik –jest ………………………………2 (drogi) o 10 złotych od 

czajnika, który widziałyśmy w poprzednim sklepie. 

- Który? 

- Ten na ………………………………3 (niska) półce. 
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- Ależ to jest zupełnie inny czajnik! I o wiele ………………….……………4 (brzydki) od tamtego. 

Tamten był ……………………………….5 (duży), ……………………..………6 

(zielony),………………………………..7 (nowoczesny) – po prostu ……………………………………8 (dobry).  

-Masz rację…O, popatrz na tę pralkę, stojącą ……………………………...9 (blisko) Jest podobna do 

tej, którą mam w domu. 

-Eee, nie. Twoja pralka jest ………………………………10 (ciężka), ………………………………..11 (mała)  

i znacznie …………………………………..12 (wąska).  

-Może kupię sobie taką pralkę? Dzięki niej będę robiła pranie …………………………………12 

(szybko) i ………………………………13 (krótko). 

-To zupełnie bez sensu. Przecież twoja stara pralka jeszcze działa. 

 -Ech, zakupy z tobą to żadna przyjemność!  

 

Zadanie 7. Zdecyduj przymiotnik czy przysłówek i uzupełnij luki w odpowiedniej formie. 

0.Jeśli chcesz schudnąć, musisz jeść mniej (mały/mało). 

1.Kasia mówi po angielsku ………………………………………. niż Tomek (piękny/pięknie). 

2.Mamy ………………………………………….. dom niż nasi rodzice (duży/dużo). 

3.Chciałbym ………………..……………………… mówić po polsku (dobrze/dobry). 

4.Ten tapczan jest ………………………………….. niż tamten (długi/ długo). 

5.Do centrum ………………………………………….. dojedziemy tramwajem niż autobusem 

(szybki/szybko). 

6.Czy możesz kupić ten …………………………………………… dywan? (szeroki/szeroko). 

 

 Nauczyciel rozdaje uczniom na karteczkach ilustracje różnych dziwnych, 

zaskakujących produktów. Uczniowie mają za zadanie napisać ich reklamę, a potem 

przekonać do zakupu kolegów. 

 Po prezentacjach uczniów, nauczyciel pyta, co uczniowie robią z rzeczami, których już 

nie potrzebują. Jedną ze spodziewanych odpowiedzi jest, że sprzedają na aukcjach 

internetowych. Nauczyciel informuje więc uczniów, że nadszedł czas na redagowanie 

ogłoszeń. Rozdaje uczniom przykładowe ogłoszenia i prosi o ich analizę – w jaki 

sposób są zbudowane, jakie posiadają informacje, słownictwo etc. Następnie 

uczniowie gromadzą słownictwo potrzebne do opisu przedmiotu.  
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 Na zakończenie uczniowie czytają ogłoszenie i podkreślają odpowiednie słowo. 

Zadanie to ma dwa cele – utrwalenie zasad budowy ogłoszenia oraz wprowadzenie 

dodatkowego słownictwa niezbędnego do wykonania zadania domowego, jakim jest 

samodzielne napisanie ogłoszenia. 

 

Zadanie 8. Przeczytaj poniższe fragmenty ofert i zdecyduj, o jakich przedmiotach mowa. 

Skąd wiedziałeś, że to właśnie te przedmioty są reklamowane? Jakie informacje powinien 

zawierać opis produktu? 

 

......................... termiczny o bardzo 

ciekawym 

kształcie i wzorze. Wykonany jest z porcelany 

i metalu. Bardzo długo utrzymuje wysoką 

temperaturę kawy lub herbaty. 

Pojemność: 360ml, Wysokość: 13cm 

 

Prawdziwa klasyka, o której żaden mężczyzna 

nie powinien zapomnieć. Dopasowany, 

bawełniany ............................ bez rękawów. 

Doskonała jakość oraz sprawdzony, sportowy 

krój. Idealny na upalne dni, niezbędny na 

siłownię, dobry pod każdy sweter. 

Uniwersalny i ponadczasowy. 

 

Doskonała .............................. wykonana z 

aluminium. Niezastąpiona do smażenia 

schabowych, naleśników, placków 

ziemniaczanych itp. 

Dostępne kolory: 

-czerwony 

-zielony 

2 lata gwarancji. 

 

Klasyczny ........................ damski z długim 

rękawem, bardzo delikatny i przyjemny w 

dotyku. 100 % wełny, kolor - jasno niebieski . 

Pranie bez problemów w pralce. Dostępne 

rozmiary XS – XL. 

 

Zadanie 9. Napisz, jaki/jaka może/mogą być: 

 

1. wielkość i waga przedmiotu np. duży, mały, 

..................................................................................... 

 

2. kształt przedmiotu 

.............................................................................................................................. 

 

3. wzory i ozdoby przedmiotu 

................................................................................................................ 
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4. kolor przedmiotu 

............................................................................................................................... 

 

5. materiał przedmiotu 

.......................................................................................................................... 

 

 

Zadanie 10. Przeczytaj poniższą ofertę sprzedaży i podkreśl właściwy wyraz. 

(Przedmiotem/rzeczą/towarem) mojej aukcji jest fantastyczny stół, który będzie 

idealnie (komponował/pasował/należał) do każdego pokoju. Blat stołu,  

o (wielkości/średnicy/wymiarach) 60x30 cm, wykonany jest ze szkła, (natomiast/ale/jednak) 

nogi zrobione są z metalu. Stół jest (używany/malowany/niemłody), ale w bardzo dobrym 

stanie. Więcej (szczegółów/detali/opisów) pod numerem telefonu 512-244-752. 

 

Praca domowa i sposoby kontroli osiągniętych celów: 

Napisz ofertę sprzedaży jednej ze swoich rzeczy. 

 

 

 

 

Scenariusz 3.  

Klasa I  

Blok X. Przemijanie 

Temat: Gdy kogoś brak 

Czas: 3x45 minut 

 

GDY KOGOŚ BRAK (tydzień 1) 

Cele lekcji: 

 zapoznanie ucznia z wybranymi utworami W. Szymborskiej, 

 uświadomienie uczniom zjawiska przemijania i emocji/postaw człowieka z nim 

związanych, 

 powtórzenie wiadomości z zakresu form nieosobowych czasownika. 
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Metody i formy pracy: 

 dyskusja, 

 heureza, 

 praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w parach, 

 praca z tekstem literackim, 

 recytacja. 

Wykorzystane pomoce i materiały: 

 wiersze: Kot w pustym mieszkaniu oraz Pogrzeb Wisławy Szymborskiej, 

 karta pracy uczniów, 

 materiały ikonograficzne. 

 

 Nauczyciel przypina na tablicy karteczki, w różny sposób przedstawiające przemijanie. 

Pyta się uczniów, co mają one ze sobą wspólnego. Kogo nie ma na tych zdjęciach 

i dlaczego?  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Po wysłuchaniu pomysłów uczniów, nauczyciel informuje, że dzisiejsza lekcja będzie 

o przemijaniu.  

 Nauczyciel czyta uczniom wiersz. Pyta, jaka sytuacja ma miejsce w wierszu? Co jest 

jego tematem? Co uczniowie z wiersza najlepiej zapamiętali? 

 Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy. (Zaznaczone w tekście wyrazy dla uczniów na 

poziomie zbliżonym na B1 mogą być trudne, wymagają więc wytłumaczenia przez 

nauczyciela.) Prosi uczniów o lekturę tekstu i zastanowienie się nad postawionymi 
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pytaniami: dlaczego bohaterem wiersza jest kot? Co robi? W jaki sposób objawia się 

nieobecność człowieka? Następnie wszyscy razem starają się zinterpretować utwór. 

 

Kot w pustym mieszkaniu W. Szymborska 

Umrzeć - tego się nie robi kotu. 

Bo co ma począć kot 

w pustym mieszkaniu. 

Wdrapywać się na ściany. 

Ocierać między meblami. 

Nic niby tu nie zmienione, 

a jednak pozamieniane. 

Niby nie przesunięte, 

a jednak porozsuwane. 

I wieczorami lampa już nie świeci. 

Słychać kroki na schodach, 

ale to nie te. 

Ręka, co kładzie rybę na talerzyk, 

także nie ta, co kładła. 

Coś się tu nie zaczyna 

w swojej zwykłej porze. 

Coś się tu nie odbywa 

jak powinno. 

Ktoś tutaj był i był, 

a potem nagle zniknął 

i uporczywie go nie ma. 

Do wszystkich szaf się zajrzało. 

Przez półki przebiegło. 

Wcisnęło się pod dywan i sprawdziło. 

Nawet złamało zakaz 

i rozrzuciło papiery. 

Co więcej jest do zrobienia. 

Spać i czekać. 

Niech no on tylko wróci, 

niech no się pokaże. 

Już on się dowie, 

że tak z kotem nie można. 

Będzie się szło w jego stronę 
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jakby się wcale nie chciało, 

pomalutku, 

na bardzo obrażonych łapach. 

O żadnych skoków pisków na początek. 

Zadanie 1. Przeczytaj ponownie wiersz Wisławy Szymborskiej i przygotuj się do odpowiedzi 

na pytania: 

a) Jaka sytuacja ma miejsce w utworze? W jaki sposób zachowuje się kot? 

b) Dlaczego podmiotem lirycznym w wierszu jest kot?  

c) Co zyskujemy, dzięki takiemu zabiegowi? 

d) Dlaczego narracja w utworze jest bezosobowa? 

 

 Od pytania o celowość w utworze narracji bezosobowej, nauczyciel może płynnie 

przejść do pytania kiedy używa się form bezosobowych czasownika?  

 Jak tworzymy formy bezosobowe? Nauczyciel prosi uczniów, aby podkreślili formy 

nieosobowe czasownika w utworze Szymborskiej. Nauczyciel pyta uczniów o regułę 

tworzenia. Nauczyciel informuje uczniów, że przez dodanie do 3.os. czasownika 

zaimka się, a w czasie przeszłym przez 3.os. r. nijakiego i końcówkę się. Uczniowie 

wykonują ćwiczenie 3 i 4. (zakładamy, że jest to powtórka z lat ubiegłych) 

 

Zadanie 2. Uzupełnij tekst odpowiednią formą bezosobową czasownika. 

W czasie weekendu często: śpi się (spać)0 długo, …………………….…..……….. (jeść)1 powoli 

śniadanie, ……………………………………. (oglądać)2 telewizję i …………………………………… (spotykać 

się)3 ze znajomymi. Niestety, w weekend często także …………………………………………... 

(sprzątać)4 mieszkanie, …………………………………..…. (robić)5 obiad i …………………………………….. 

(odrabiać)6 zadanie domowe. 

 

Zadanie 3. Zamień tekst z zadania 4 na czas przeszły. 

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

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

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

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

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

………………………………………………………………… 

Zadanie 4. Zamień zdania według wzoru. 
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0.Dawniej ludzie nie rozmawiali przez telefon.   Dawniej nie rozmawiało się przez 

telefon. 

1.Kiedyś ludzie tyle nie podróżowali po świecie. 

 ……………………………………………………………………… 

2.Dawniej ludzie nie pili tyle kawy.  

 ……………………………………………………………………… 

3.100 lat temu Polki piekły w domu chleb. 

 ……………………………………………………………………… 

4.Dawniej mężczyźni często kupowali kwiaty. 

 ……………………………………………………………………… 

5.Kiedyś ludzie myli się raz w tygodniu.  

 ……………………………………………………………………… 

6.500 lat temu ludzie nie jeździli samochodami. 

 ……………………………………………………………………… 

 

 Po ćwiczeniach gramatycznych nauczyciel prosi uczniów, aby zamienili narrację 

w wierszu Kot w pustym mieszkaniu na narrację pierwszoosobową. Wybrani 

uczniowie deklamują a) wiersz w oryginale b) wiersz zamieniony na narrację 

pierwszoosobową. Nauczyciel pyta uczniów, która wersja wiersza bardziej im się 

podoba i dlaczego? 

 Nawiązując do wiersza Szymborskiej nauczyciel pyta uczniów, kto z nich był kiedyś na 

pogrzebie. Po uzyskaniu odpowiedzi, że większość uczniów przynajmniej raz w życiu 

uczestniczyła w tej uroczystości, dzieli uczniów na grupy i rozdaje zadanie 5. 

Zadanie 5. Wraz z kolegami/koleżankami napisz w kolumnie I, jak powinno się zachowywać 

oraz o czym powinno się rozmawiać na pogrzebie. 

 I II 

 
Zachowanie 
uczestników 

pogrzebu. 
 
 

 
 
 

 

 
Tematy rozmów. 
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 Nauczyciel rozdaje uczniom tekst i prosi każdego z uczniów o przeczytanie jednej 

linijki wiersza, dzięki czemu uczniowie ,,odtworzą” orszak pogrzebowy. 

 Po zakończeniu wspólnej lektury, nauczyciel prosi uczniów o indywidualną pracę 

z tekstem i przeanalizowanie zachowania uczestników pogrzebu. 

 Uczniowie wraz z nauczycielami wspólnie porównują oczekiwane a faktyczne 

zachowanie żałobników. Nauczyciel pyta uczniów, z czego takie zachowanie może 

wynikać? 

Pogrzeb W. Szymborska 

 

„tak nagle, kto by się tego spodziewał” 

„nerwy i papierosy, ostrzegałem go” 

„jako tako, dziękuję” 

„rozpakuj te kwiatki” 

„brat też poszedł na serce, to pewnie rodzinne” 

„z tą brodą to bym pana nigdy nie poznała” 

„sam sobie winien, zawsze się w coś mieszał” 

„miał przemawiać ten nowy, jakoś go nie widzę” 

„Kazek w Warszawie, Tadek za granicą” 

„ty jedna byłaś mądra, że wzięłaś parasol” 

„cóż z tego, że był najzdolniejszy z nich” 

„pokój przechodni, Baśka się nie zgodzi” 

„owszem, miał rację, ale to jeszcze nie powód” 

„z lakierowaniem drzwiczek, zgadnij ile” 

„dwa żółtka, łyżka cukru” 

„nie jego sprawa, po co mu to było” 

„same niebieskie i tylko małe numery” 

„pięć razy, nigdy żadnej odpowiedzi” 

„niech ci będzie, że mogłem, ale i ty mogłeś” 

„dobrze, że chociaż ona miała tę posadkę” 

„no, nie wiem, chyba krewni” 

„ksiądz istny Belmondo” 

„nie byłam jeszcze w tej części cmentarza” 

„śnił mi się tydzień temu, coś mnie tknęło” 

„niebrzydka ta córeczka” 

„wszystkich nas to czeka” 

„złóżcie wdowie ode mnie, muszę zdążyć na” 

„a jednak po łacinie brzmiało uroczyściej” „było, minęło” 

„do widzenia pani” 

„może by gdzieś na piwo” 

„zadzwoń, pogadamy” 

„czwórką albo dwunastką” 
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„ja tędy” 

„my tam” 

 

Zadanie 6. Przeczytaj ponownie tekst, a następnie do tabelki z zadania 1 w kolumnie II wpisz 

tematy, na które rozmawiają uczestnicy pogrzebu.  

 Jak się mają tematy rozmów do sytuacji pogrzebu? 

 Jaki jest stosunek ludzi do uroczystości, w której biorą udział? I szerzej do wartości 

duchowych? 

 

Praca domowa i sposoby kontroli osiągniętych celów: 

 Zadanie gramatyczne : 

 

Jak myślisz - co ludzie robili dawniej, a co robią dziś? Zanotuj swoje pomysły! 

DAWNIEJ      DZIŚ 

……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………… 

 

 Nauczyciel prosi uczniów, aby pomyśleli nad tym, co ludzie kolekcjonują i dlaczego? 

Jeśli uczniowie coś zbierają lub zbierają niech przyniosą przedmioty lub ich zdjęcia. 

Ilustracje wykorzystane w niniejszym scenariuszu pochodzą z następujących stron: 
http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/muzea/muzeum-etnograficzne 
http://www.idzik.pl/~boniek/cazmirz.htm  
http://www.region.beskidia.pl/bielsko_-_biala_zabytkowe_cmentarze.html 
 

 

Scenariusz 4.  

Klasa I  

Blok X. Przemijanie 

Temat: Gdy kogoś brak 

Czas: 3x45 minut 

http://www.rzeszow.pl/kultura-i-sport/muzea/muzeum-etnograficzne
http://www.idzik.pl/~boniek/cazmirz.htm
http://www.region.beskidia.pl/bielsko_-_biala_zabytkowe_cmentarze.html
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GDY KOGOŚ BRAK (tydzień 2) 

Cele lekcji: 

 wzbogacenie słownictwa uczniów o słowa i wyrażenia związane z pobytem 

w muzeum, 

 zapoznanie uczniów z treścią i interpretacją wiersza Muzeum W. Szymborskiej, 

 ćwiczenia we właściwym wskazywaniu przykładów, wskazywania antytezy 

i uosobienia w tekście, 

 rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu (globalnego i selektywnego). 

 

Metody i formy pracy: 

 dyskusja, 

 heureza, 

 praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w parach, 

 praca z tekstem literackim, 

 Projekt. 

Wykorzystane pomoce i materiały: 

 wiersz: Muzeum Wisławy Szymborskiej, 

 karta pracy uczniów, 

 materiały ikonograficzne, 

 nagranie z Internetu. 

 

 

 Nauczyciel wyciąga zdjęcie wnętrza muzeum, które pokazywał uczniom na 

poprzedniej lekcji. Pyta się uczniów, dlaczego ludzie gromadzą pewne rzeczy? 

Dlaczego istnieją muzea? Jaką mają funkcję? W jakich muzeach uczniowie byli? Co im 

się najbardziej podobało?  

 Następnie nauczyciel prosi uczniów o wykonanie zadań leksykalnych (zadanie 1 i 2) 

Zadanie 1. Połącz ze sobą wyrazy o znaczeniu bliskoznacznym. 

  kustosz   artysta 

ekspozycja  muzeum 

eksponat  kolekcja 

twórca   wystawa 
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galeria   dzieło sztuki 

zbiory   pracownik muzeum 

Zadanie 2. Dopasuj rodzaj muzeum do jego definicji, a następnie zastanów się, które z tych 

muzeów byłoby dla ciebie najciekawsze i dlaczego. 

 

 

 

A. ……………………………………….. - muzeum na wolnym powietrzu, którego celem jest 

zaprezentowanie kultury ludowej danego regionu lub najważniejszych zabytków 

(archeologicznych, budowlanych, etnograficznych).  

B. ………………………………………...– muzeum, które posiada zbiory pochodzące z czasów, 

kiedy ludzie nie umieli jeszcze pisać. Można tam zobaczyć na przykład naczynia albo 

biżuterię. Często znajdują się w nim rekonstrukcje fragmentów domów. 

C. Galeria sław – budynek lub pomieszczenie z pamiątkami po sławnych ludziach, 

zwykle sportowcach lub muzykach. 

D. ………………………………………….– rodzaj muzeum, w którym odgrywane są historyczne 

wydarzenia pokazujące życie w dawnych czasach lub też przedstawiony jest proces 

produkowania towarów handlowych na przykład lepienia garnków. 

E. ………………………………………….. - gromadzi zbiory związane z kulturą wsi oraz kulturą 

ludów pierwotnych. W muzeum między innymi podziwiać można ubrania, przedmioty 

codziennego użytku lub przedmioty sztuki ludowej. 

F. ………………………………………….– budują go różnorodne obiekty w terenie, zarówno te 

stworzone przez naturę, jak i przez ludzi. Oprócz zwiedzania poszczególnych 

obiektów np. starych budynków mieszkalnych, muzea takie oferują między innymi 

możliwość spróbowania lokalnych produktów kulinarnych, zajęcia sportowe 

w terenie lub artystyczne.  

Na podstawie www.wikipedia.pl  

 Nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie wiersza Muzeum oraz o uzupełnienie 

w tekście luk. Po lekturze nauczyciel zwraca uwagę uczniów, iż w ramce umieszczone 

zostały ,,rzeczy”, których w muzeum brak. Jak uczniowie myślą, co oznacza, że tych 

rzeczy nie ma? Co jest zamiast nich? Dlaczego woźny został określony przymiotnikiem 

,,omszały”? Jaka jest postawa podmiotu lirycznego? 

żywe muzeum          skansen           muzeum archeologiczne            galeria sław                

muzeum etnograficzne               ekomuzeum 
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 Nauczyciel przypomina uczniom termin uosobienie i prosi o podanie w tekście 

przykładów. 

 Nauczyciel pyta uczniów o opinię - kto wygrywa w wyścigu ludzi z rzeczami? Ludzie, 

którzy są twórczy i tworzą rzeczy, czy też rzeczy, które trwają o wiele dłużej niż 

człowiek? 

Zadanie 3. Przeczytaj wiersz i uzupełnij go odpowiednimi fragmentami z ramki. 

 

MUZEUM W. Szymborska 

Są talerze, ale nie ma apetytu. 

Są obrączki, ale …………………………………………. 

od co najmniej trzystu lat. Jest wachlarz 

………..…………………………… 

Są miecze …………………………………….. 

I lutnia ani brzęknie o szarej godzinie. 

Z braku wieczności zgromadzono 

dziesięć tysięcy starych rzeczy. 

Omszały woźny drzemie słodko 

zwiesiwszy wąsy nad gablotką. 

Metale, glina, piórko ptasie 

cichutko tryumfują w czasie. 

Chichocze tylko szpilka po śmieszce z Egiptu. 

Korona …………………………………… 

………………………………. do rękawicy. 

Zwyciężył prawy but ……………………………………. 

Co do mnie, żyję, proszę wierzyć. 

Mój wyścig z suknią nadal trwa. 

A jaki ona upór ma! 

A jak by ona chciała przeżyć! 

 

 Nauczyciel pyta uczniów o to co trzeba/wolno/należy robić w muzeum? Nauczyciel 

prosi uczniów o podanie przykładów. (Jest to nawiązanie do poprzedniej lekcji 

gramatyki o formach bezosobowych.) Następnie nauczyciel prosi uczniów 

o wykonanie ćwiczenia 4. 

 

Przeczekała głowę 

nie ma apetytu 

przegrała dłoń 

gdzie rumieńce? 

nie ma wzajemności, 

gdzie gniew? 

nad nogą 
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Zadanie 4. Podkreśl prawidłowy wyraz w tekście. 

(Warto, można)0chodzić do muzeum, ponieważ zawsze (można, trzeba)1 nauczyć się 

tam czegoś nowego. W muzeum (można, trzeba)2 spotkać się z historią i podziwiać piękne 

przedmioty. W muzeum (należy, trzeba)3 zachować ciszę i absolutnie nie (wolno, trzeba)4 

używać telefonów komórkowych. W niektórych muzeach (można, trzeba)5 wypożyczyć 

przewodnik, co (warto, wolno)6 zrobić, ponieważ dzięki temu (można, wolno)7 więcej się 

dowiedzieć. 

 

 Nauczyciel pyta uczniów, czy muzea są atrakcyjne dla młodych ludzi, takich jak oni? 

Co należałoby zrobić, aby muzea były bardziej atrakcyjne – zbieranie pomysłów. 

 Nauczyciel pyta uczniów, czy słyszeli o Nocy Muzeów w Polsce (lub w kraju, w którym 

mieszkają). Na czym taka noc polega/może polegać? 

 Uczniowie słuchają fragmentu spotu reklamowego galerii MOCAK z Krakowa 

i wykonują zadanie 5. Po wykonaniu zadania nauczyciel pyta uczniów, czy taka oferta 

zainteresowałaby ich? 

 Nauczyciel prosi uczniów, aby wyobrazili sobie, że muzeum w ich mieście chce 

urządzić kilka sal poświęconych Polsce. Prosi uczniów, aby pomyśleli, czym jest dla 

nich Polska, co mogłoby się na takiej znaleźć i ją zaprojektowali. Jeśli jest taka 

możliwość, uczniowie powinni móc skorzystać z dostępu do Internetu, jeśli nie, 

nauczyciel powinien przynieść różne materiały ikonograficzne, które zainspirowałyby 

uczniów. Po wykonaniu pracy uczniowie prezentują swoje pomysły odpowiednio je 

argumentując. 

 

Zadanie 5. O nocy muzeów wypowiadają się pracownicy Międzynarodowego Centrum 

Kultury. Wysłuchaj nagrania i napisz odpowiedzi na poniższe pytania. 

0. Kiedy i gdzie po raz pierwszy osoba wypowiadająca się zobaczyła Noc Muzeów? 

 W 1997 roku w Berlinie 

1. Co jest niesamowitego w Nocy Muzeów organizowanych w dużych miastach? 

 _______________________________________________________________ 

2. Jaki będzie głównym motywem nocy organizowanej przez Międzynarodowe Centrum 

Kultury? 

 _______________________________________________________________ 

3. Co się dzieje w muzeum na dwa dni prze Nocą Muzeów? 
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 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

4. Do czego chcą przekonać organizatorzy Międzynarodowego Centrum Kultury? 

 ________________________________________________________________ 

Źródło: 

http://www.youtube.com/watch?v=KUn8biZoUvA 

Zadanie 10. Muzeum w Twoim mieście chce urządzić salę wystawową poświęconą Polsce. 

Jak myślisz, co mogłoby/co powinno się w niej znaleźć i dlaczego? Przygotuj wraz 

z koleżanką/kolegą plan takiej sali. 

 

Praca domowa i sposoby kontroli osiągniętych celów: 

Przygotuj wycieczkę dla mieszkańców kraju, którym mieszkasz, po zaplanowanej przez siebie 

wystawie.  

 

Scenariusz 5.  

Klasa III  

Blok I. Bez pracy nie ma kołaczy 

Temat: Sens pracy 

Czas: 3x45 minut 

 

SENS PRACY (tydzień 1) 

 

Cele lekcji: 

 rozwijanie sprawności czytania uczniów. Czytanie tekstu O nicnierobieniu L. 

Kołakowskiego oraz Życiorysu W. Szymborskiej, 

 rozwijanie sprawności słuchania za pomocą słuchania szczegółowego fragmentu 

wiadomości, 

 uświadomienie uczniom pożytków płynących z pracy i podejmowanego wysiłku, 

 powtórzenie słownictwa związanego z pracą i jej poszukiwaniem, 



 

82 
 

 uświadomienie uczniom różnic między tym, jak my interpretujemy nasze życie, a jak 

wygląda ono w oficjalnych dokumentach/ jest postrzegane przez innych, 

 poznanie zasad dotyczących budowy życiorysu i CV. 

Metody i formy pracy: 

 dyskusja,  

 praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w parach, 

 praca z tekstem literackim. 

Wykorzystane pomoce i materiały: 

 fragment O nicnierobieniu L. Kołakowskiego, 

 wiersz Życiorys W. Szymborskiej, 

 karta pracy uczniów. 

 

 Nauczyciel ogniskuje uwagę uczniów poprzez następujące pytania: Dlaczego ludzie 

dorośli pracują, a dzieci chodzą do szkoły? Czy praca i obowiązki nadają życiu sens? 

Jak mogłoby wyglądać życie ludzi bez pracy? 

 Następnie nauczyciel prosi o przeczytanie fragmentu eseju Kołakowskiego 

i wykonanie zadań 1 i 2. Po lekturze nauczyciel pomaga uczniom w interpretacji 

tekstu i odpowiedzi na pytania: czym jest praca i dlaczego jest niezbędna w życiu 

człowieka. 

 

Zadanie 1. Przeczytaj tekst, a następnie uzupełnij go odpowiednimi fragmentami 

zamieszczonymi poniżej. 

 

O NICNIEROBIENIU 

   

  

Istnieje pogląd, że praca jako taka niesie w sobie szczególną cnotę, że jest czymś szlachetnym 

- nie dlatego, że jest niezbędna, by w różne dobra nas zaopatrywać, ……………C……………0 Czy 

tak jest, zależy to może od rodzaju pracy, jaką się ma na myśli. Ludzie, którzy, by wyżyć, 

muszą się 

imać ciężkiego trudu fizycznego, tragarze, kamieniarze, wieśniacy mający tylko ręczne 

narzędzia do roboty, mogą być na pewno ludźmi szlachetnymi, …………………………………1 

Pewnie też buchalter, który kiedyś mozolnie się męczył nad długimi kolumnami liczb, jest 

zadowolony, że może o wiele więcej zdziałać przez naciskanie guzików przy komputerze. Są 
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oczywiście zajęcia, które dają satysfakcję nie dlatego, ……………………………….2 (…). Cóż by się 

więc stało, gdyby - pozwólmy sobie na taką fantazję - automatyzacja produkcji i dystrybucji 

osiągnęła taki poziom, iż wszystko byłoby wytwarzane bez udziału ludzi? Na pewno 

wymyślilibyśmy sobie jakieś zajęcia, ……………………………………3 Może więc jest jakaś racja 

w pochwale pracy jako takiej? W tej rajskiej bez- 

czynności, gdzie trzeba by się umysłowo natężać, ……………………………….4 byłyby takie 

nieprzeliczone tłumy uczonych, poetów, kompozytorów, filozofów, teologów, matematyków 

(…), że powodowałoby to ciągłe wojny (…) i może w wyniku tych wojen ludzkość wróciłaby 

jednak do paleolitu.  

O nicnierobieniu, L. 

Kołakowski 

 

A. że dzięki nim zarabiamy na życie, ale dlatego, że ich wyniki wydają nam się budujące 

i dobre 

B. aby sobie jakiś rodzaj zajęcia wymyślić, trapiłyby nasz pewnością inne kłopoty: 

C. ale dlatego, że nam przystoi jako ludziom, ze nasze człowieczeństwo utwierdza. 

D. wątpliwe jednak, czy błogosławią swój trud jako źródło duchowej nobilitacji. 

E. może bezproduktywne, ale ciekawe, bo lenistwo doskonałe by nam nie dogadzało. 

 

 

Zadanie 2. Przeczytaj jeszcze raz tekst i odpowiedz na pytania. 

1. Jak Kołakowski definiuje pracę? 

2. Jak się ma postrzeganie pracy do jej rodzaju? 

3. Co prawdopodobnie stałoby się, gdyby ludzie nie musieli pracować? 

 

 Po zakończonej lekturze tekstu nauczyciel informuje uczniów, że z pojęciem PRACY 

łączy się wiele innych terminów i prosi ich o wyjaśnienie niektórych z nich (zadanie 3). 

Zadanie 3. Napisz definicję poniższych słów. W razie potrzeby skonsultuj się z koleżanką/ 

kolegą. 

urlop macierzyński - 

…………………………………………………………………………………………………………………..………. 

urlop wypoczynkowy – 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 pół etatu - 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

praca zmianowa – 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 kodeks pracy – 

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

 wypowiedzenie – 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

podwyżka - 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Nauczyciel pyta uczniów, czy ktoś z nich już kiedyś gdzieś pracował np. podczas 

wakacji. Jeśli tak, w jaki sposób znalazł pracę? Jak uczniowie myślą, w jaki sposób 

ludzie szukają pracy? Jedną ze spodziewanych odpowiedzi jest odpowiedź ,,przez 

Internet”. Nauczyciel informuje uczniów, że będą słuchać fragmentu audycji 

o poszukiwaniu pracy właśnie przez Internet i prosi o wykonanie zadania 4. 

 

Zadanie 4. Wysłuchaj nagrania o rynku pracy w Polsce i zdecyduj, które ze zdań są 

prawdziwe, a które fałszywe. 

 PRAWDA FAŁSZ 
 

[0] Dzięki internetowi można wiele dowiedzieć się o rynku pracy. X  

[1] Internet jest ważnym miejscem dla osób szukających pracy.   

[2] 4 miliony osób odwiedziło strony z ofertami pracy.   

[3] Liczba osób korzystających z serwisów rekrutacyjnych wzrośnie.   

[4] Plusem szukania pracy przez Internet jest możliwość złożenia 
wielu aplikacji. 

  

[5] Niektóre serwisy wymagają wypełnienia skomplikowanych 
kwestionariuszy. 

  

[6] Najlepiej szukać pracy zimą i wczesną wiosną.   

[7] Na jesieni jest bardzo niewiele ofert pracy.   

[8] Najwięcej ofert pojawia się w najmniejszych województwach.   

[9] Wolniej rozwijające się regiony też mają swoje zalety.   

[10] W firmie poligraficznej pracują ludzie z mniejszych 
miejscowości. 

  

[11] Większość ofert skierowanych jest do osób z wyższym 
wykształceniem. 

  

[12] Najmniej ofert jest dla kadry zarządzającej.   
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[13] Bardzo poszukiwani się przedstawiciele handlowi.   

[14] Produkcja i bankowość to najprężniej rozwijające się branże   

Źródło: Fakty TVN 

 Nauczyciel pyta uczniów, co powinno się zrobić, kiedy znajdzie się interesującą ofertę 

pracy? Spodziewana odpowiedź – napisać życiorys i wysłać go do firmy. Nauczyciel 

rozdaje uczniom pocięty na fragmenty wiersz Szymborskiej i prosi o ułożenie go 

w odpowiedniej kolejności. Po sprawdzeniu sposobu ułożenia wiersza, nauczyciel 

prosi uczniów o ponowną lekturę tekstu i zastanowienie się, które wydarzenia są 

ważne w oficjalnym życiorysie, a które sprawy są zupełnie nieistotne. 

Zadanie 4. Przeczytaj poniższy wiersz i określ jego temat. 

Pisanie życiorysu W. Szymborska 

Co trzeba? 

Trzeba napisać podanie, 

a do podania dołączyć życiorys. 

 

Bez względu na długość życia 

życiorys powinien być krótki. 

 

Obowiązuje zwięzłość i selekcja faktów. 

Zamiana krajobrazów na adresy 

i chwiejnych wspomnień w nieruchome daty. 

 

Z wszystkich miłości starczy ślubna, 

a z dzieci tylko urodzone. 

 

Ważniejsze, kto cię zna, niż kogo znasz. 

Podróże tylko jeśli zagraniczne. 

Przynależność do czego, ale nie dlaczego. 

Odznaczenia bez za co. 

 

Pisz tak, jakbyś z sobą nigdy nie rozmawiał 

i omijał z daleka. 

 

Pomiń milczeniem psy, koty i ptaki, 

pamiątkowe rupiecie, przyjaciół i sny. 

 

Raczej cena niż wartość 

i tytuł niż treść. 

Raczej już numer butów, niż dokąd on idzie, 
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ten za kogo uchodzisz. 

 

Do tego fotografia z odsłoniętym uchem. 

Liczy się jego kształt, nie to, co słychać. 

Co słychać? 

Łomot maszyn, które mielą papier. 

Zadanie 5. Przeczytaj utwór jeszcze raz i uzupełnij tabelę. 

Sprawy nieistotne w życiorysie Sprawy, o których trzeba napisać 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 Nauczyciel pyta uczniów o opinię - czy z życiorysu faktycznie można dowiedzieć się 

czegoś o człowieku? Czy życiorysy są naprawdę potrzebne? Może w przypadku 

ubiegania się o pracę wystarczyłaby sama rozmowa z kandydatem? Czy ważniejsze 

jest to, co sobą reprezentujemy, czy to, co możemy potwierdzić? 

 Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, czym różni się CV a życiorysu. Uczniowie 

wspólnie starają się wymienić podobieństwa i różnice obu form.  

 Następnie nauczyciel pyta uczniów, w jaki sposób powinno zostać zbudowane dobre 

CV – uczniowie pracują w grupach. Na zakończenie uczniowie wykonują zadanie 6, 

które łączy w sobie informacje o zasadach budowy CV z nową leksyką. 

 

Zadanie 6. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki w odpowiedniej formie. 

 

 

 

1. Wielu kandydatów bardzo się stara, aby na rozmowie kwalifikacyjnej dobrze 

................................. 

2. Dobre CV powinno być przede wszystkim ........................ i ............................. Inaczej nikt 

go nie będzie chciał czytać. 

3. Nie można pisać o sobie w samych superlatywach, ale nie można też być 

................................. skromnym. 

wyjść  wypaść  karygodne  żelazna  nadmiernie  postrzegany  przejrzyste  podsunięcie  schludne 
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4. W CV nie powinniśmy kłamać, bo istnieje spore ryzyko, że prawda .................................. na 

jaw. 

5. Jeśli już zdecydujemy się na jakiś styl naszego CV, to powinniśmy go stosować 

z ........................... konsekwencją. 

6. Osoba, której CV będzie zawierało wiele błędów ortograficznych i gramatycznych, będzie 

............................. jako osoba mało kompetentna. 

7. Dobrym pomysłem jest ................................ swojego CV komuś do przeczytania. 

8. Umieszczenie w CV swojego zdjęcia w negliżu jest absolutnie ...................................... 

 

Praca domowa i sposoby kontroli osiągniętych celów: 

Poniżej zamieszczono CV zawierające wiele błędów. Spróbuj je poprawić. 

 

 
Dane: 
Krysia Wędrowniczek 
UL. Wesoła 15 
Nr 889-976-281 
Mejl:krysia.misia@wp.pl 
 
Data urodzenia: 12.09.1983 
Stan cywilny: jeszcze panna 
 
Wykształcenie: 
1990-1998 szkoła podstawowa 
2002-matura 
202-2007 – studia na uniwersytecie warszawskim, specjalność: marketing i zarządzanie 
1998-2002 liceum ogólnokształcące nr 5 w Warszawie 
1986-1990 przedszkole Wesołe Misie w Warszawie 
 
Doświadczenie zawodowe: 
2010-2012 pracuję jako asystentka prezesa dużej firmy 
2008-2010 pobyt za granicą (praca na zmywaku) 
2006-2007 hostessa 
 
Kursy i szkolenia: 
Ukończony kurs nurkowania, pływania oraz żeglowania; kurs BHP i pierwszej pomocy; 
kurs gotowania, komputerowy. 
 
Dodatkowe umiejętności: 
Obsługa komputera, faksu i drukarki. 
Prawo jazdy kat. B, karta rowerowa 
 
Znajomość języków obcych: 
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j. pol.-rewelacyjna 
j. ang. – świetna 
j. niem. -taka sobie 
 
Zainteresowania: 
Filmy kryminalne, muzyka rockowa, piwo z przyjaciółmi, czytanie książek, śpiewanie. 
 
 

 

 

Scenariusz 6.  

Klasa III  

Blok I. Bez pracy nie ma kołaczy 

Temat: W poszukiwaniu pracy 

Czas: 3x45 minut 

 

W POSZUKIWANIU PRACY (tydzień 2) 

Cele lekcji: 

 zapoznanie uczniów z zasadami budowy listu motywacyjnego w języku polskim, 

 zwrócenie uwagi uczniów na podstawowe różnice między potoczną a standardową 

odmianą języka, 

 rozwijanie umiejętności odpowiedniego zadawania pytań i udzielania odpowiedzi, 

 rozwijanie sprawności pisania poprzez ćwiczenia w redagowaniu tekstu. 

 

Metody i formy pracy: 

 dyskusja, 

 odgrywanie ról, 

 praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w parach. 

Wykorzystane pomoce i materiały: 

 karta pracy uczniów, 

 nagranie z Internetu. 

 

 Lekcja rozpoczyna się od sprawdzenia zadania domowego, jakim było poprawienie 

zawierającego błędy CV. Po skontrolowaniu zadania (co zapewne będzie dość 

czasochłonne) nauczyciel podkreśla, że w procesie rekrutacji nie tylko CV jest ważne, 
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lecz także list motywacyjny. Nauczyciel pyta uczniów, czy już może kiedyś spotkali się 

z tą formą wypowiedzi pisemnej.  

 Uczniowie są proszeni, aby po lekturze przykładowego listu motywacyjnego 

zaznaczyli elementy charakterystyczne dla tego gatunku (zadanie 1). 

 Po omówieniu z uczniami zasad budowy listu motywacyjnego, nauczyciel pyta się 

uczniów, jaka odmiana językowa powinna w nim być obecna. Nauczyciel prosi, aby 

uczniowie w parach zastanowili się, jakie, w przypadku listu, mogą być różnice między 

tekstem standardowym a potocznym (zadanie 2).  

 Następnie uczniowie są poproszeni, aby przeredagowali list z zadania 3 tak, aby 

spełniał on wymogi gatunku. 

 

 

Zadanie 1. Przeczytaj poniższy list motywacyjny, a następnie zaznacz elementy 

charakterystyczne dla tego gatunku wypowiedzi. 

 

Jan Nowak        Warszawa, 2.03.2010 

Os. Słoneczne bl. 15 m.2 

32-283 Warszawa 

 

                                                                                                                                     Restauracja 

Dobry Apetyt 

                                                                                                                                     Al. Jerozolimskie 

7 

                                                                                                                                     02-283 Warszawa 

 

Szanowni Państwo,  

            W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie, zamieszczone 1 marca 2010 roku w portalu 

internetowym www.pracuj.pl, chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko kelnera 

w Państwa restauracji. 

            Jestem przekonany, że posiadam oczekiwane przez Państwa umiejętności i cechy. 

Posiadam dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku kelnera w rodzinnej restauracji, 

a dzięki rocznemu pobytowi w Wielkiej Brytanii i pracy w McDonaldzie mówię płynnie po 

angielsku. 

             Potrafią i lubię pracować z ludźmi. Zawsze staram się jak najlepiej wypełnić 

oczekiwania klientów i sprawić, żeby dobrze wspominali swój pobyt w restauracji. Jestem 

osobą odpowiedzialną i pracowitą. Szybko i chętnie uczę się nowych rzeczy oraz nie boję się 

podejmowania nowych wyzwań. 

           Mam nadzieję, że moja kandydatura spotka się z Państwa zainteresowaniem. Będę 

wdzięczny za umożliwienie mi pełnego zaprezentowania swojej osoby podczas rozmowy 
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kwalifikacyjnej.  

                                                                       Z poważaniem,  

                                                                                 Jan Nowak 

 

 

Zadanie 2. List motywacyjny jest tekstem oficjalnym, pisanym standardową odmianą 

polszczyzny. Zastanów się, czym różni się tekst oficjalny od nieoficjalnego? Weź pod uwagę 

wymienione w tabeli aspekty. 

 Tekst oficjalny Tekst nieoficjalny 

Formy adresatywne   

Formy 

grzecznościowe 

  

Rodzaje zdań   

Spójniki   

Słownictwo   

 

Zadanie. 3. Zaznacz w poniższym liście motywacyjnym fragmenty niezgodne z wymogami 

gatunku. 

 

Katarzyna Piechnik        Kraków, 

21.10.2011 

ul. Ładna 12/3 

31-482 Kraków 

tel. kom. +48 512-244-752 

                                                                                                                                     Biuro turystyczne 

Travel 

                                                                                                                                     ul. Liściasta 23 

                                                                                                                                              31-284 

Kraków 

Szanowni Państwo, 

         Chcę odpowiedzieć na Państwa ogłoszenie zamieszczone w serwisie www.pracuj.pl 

http://www.pracuj.pl/
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i zgłaszam swoją kandydaturę na stanowisko asystentki. 

         Mam już doświadczenie w takiej pracy. Rok temu, w wakacje byłam sekretarką 

w biurze podróży. Dzięki tej pracy dowiedziałam się, jakich ofert wakacyjnych zdecydowanie 

nie warto wybierać, a także w jaki sposób wepchnąć klientowi ofertę, której zupełnie nie 

potrzebuje. Specyfika pracy w biurze pozwoliła mi również w praktyce wykorzystywać 

zdobytą wiedzę ze studiów np. robienie prezentacji w PowerPoint. 

        Wysoka kultura osobista, długie nogi oraz znajomość zasad savoir-vivre’u ułatwiły mi 

budowanie pozytywnego wizerunku biura. Jestem przekonana, że umiejętność parzenia 

kawy oraz serwowania ciasteczek, może być również przydatną umiejętnością w pracy na 

oferowanym przez Państwa stanowisku. 

        Pracując jako recepcjonistka w Sun Hostel w Wielkiej Brytanii (tak między nami – 

strasznie kiepski hostel) zdobyłam jakie takie kwalifikacje do prowadzenia biura, takie jak 

profesjonalna komunikacja telefoniczna z klientami i nie tylko, dbanie o firmową 

korespondencję oraz obsługa urządzeń biurowych np. faks. Chcę nadmienić, że wszystkie 

wyżej wymienione zadania wykonywałam z powodzeniem po polsku. 

        Wierzę, że posiadane przeze mnie umiejętności oraz zdobyte doświadczenie są tym, 

czego szukacie. Z przyjemnością zaprezentuję swoją kandydaturę i osobę podczas rozmowy 

w cztery oczy. 

                                              Z wyrazami szacunku, 

                                                     Katarzyna Pawłowska 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do 

realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych 

Osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. 

 

                                                                                                         Na podstawie 

www.praca.newsweek.pl 

 

Zadanie 4. Zredaguj list motywacyjny z zadania 3 tak, aby spełniał on wymogi gatunku. 

 

 Po wykonaniu zadania 4. i odczytaniu na głos prac wybranych uczniów, nauczyciel 

pyta, jaki jest kolejny etap edukacji po wysłaniu dokumentów? Spodziewana 
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odpowiedź – rozmowa kwalifikacyjna. Nauczyciel pyta uczniów, czy można się do 

takie rozmowy przygotować? Co jest w niej ważne?  

 Nauczyciel zwraca uwagę, że rozmowa kwalifikacyjna, jak zresztą każda rozmowa, 

polega na zadawaniu pytań i odpowiedzi. W przypadku rozmowy kwalifikacyjnej 

niezmiernie istotne jest, aby zostały one zadane w odpowiedniej formie, dlatego 

następne zadanie będzie polegało na ćwiczeniu odpowiednich form (zadanie 5). 

Zadanie 5. Zamień poniższe zdania na oficjalne lub nieoficjalne. 

Oficjalnie Nieoficjalnie 
 

 Czy zechciałby pan opowiedzieć o …? 
 

 Czy możesz opowiedzieć o ...? 

 Czy mogłaby pani szerzej omówić …? 
 

  

   Co myślisz o …? 
 

   Może coś jeszcze? 
 

   Jeszcze raz, bo nie rozumiem. 
 

 Nie jestem pewna, czy dobrze 
zrozumiałam… 

  

 Przepraszam, że panu przerwę, ale… 
 

  

 

 Następnie uczniowie losują karteczki i przygotowują się do odegrania roli. Później 

wybrane pary prezentują je przed całą klasą.  

 

A. Jesteś właścicielem małej rodzinnej restauracji. Poszukujesz miłej, sympatycznej 
kelnerki na ¼ etatu. Chciałbyś, aby przyszła pracownica została w twojej firmie na 
dłużej. Napisz, jakich kwalifikacji od niej oczekujesz oraz co możesz jej zaoferować. 

 

B. Jesteś uczennicą gimnazjum. Chcesz znaleźć pracę w wymiarze 10-15 godzin 
tygodniowo. W ubiegłe wakacje pracowałaś w McDonaldzie. Teraz zaś postanowiłaś 
starać się o pracę kelnerki w małej restauracji. Przygotuj listę swoich atutów oraz 
pytania do ewentualnego pracodawcy. 

 

A. Jesteś właścicielem niewielkiego sklepu. Poszukujesz miłej i pracowitej 
sprzedawczyni na cały etat. Napisz, jakich kwalifikacji od niej oczekujesz oraz co 
możesz jej zaoferować. 

 

B. Jesteś absolwentką gimnazjum. Chcesz sobie zrobić roczną przerwę w nauce 
i dlatego szukasz pracy na przykład w sklepie. Masz już pewne doświadczenie, 
ponieważ co roku pracujesz w sklepie swoich dziadków. Przygotuj listę swoich 
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atutów oraz pytania do ewentualnego pracodawcy. 
 

 

 Nauczyciel pyta uczniów, jak myślą – od czego zależy otrzymanie pracy? Wśród 

spodziewanych odpowiedzi, jest też taka, że niezależnie od kompetencji można się po 

prostu spodobać pracodawcy. Nauczyciel informuje, iż uczniowie mają rację i na 

dowód tego, wysłuchają wypowiedzi jednej z osób pracujących w agencji 

rekrutacyjnej. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie zadania 6. 

Zadanie 6. Proszę wysłuchać nagrania i uzupełnić luki. 

To jaki [0] kandydat ostatecznie zostaje wybrany w wyniku rozmowy [1] 

…………………………………… rzeczywiście zależy od kilku czynników i nie zawsze jedynym i [2] 

…………………………………… jest to, czy posiada idealne doświadczenie i umiejętności. Jest coś, 

co potocznie nazywa się [3] ……………………………………. I to jest prawda, że pracodawcy czasami 

wybierają osobę, która być może w pewnych [4] …………………………………………. będzie 

wymagała jeszcze doszkolenia, będzie potrzebowała dłuższego czasu, żeby się wdrożyć 

w jakieś obowiązki, natomiast lepiej [5] ………………………………….. do zespołu, bo ma takie 

podejście do pracy, jakie w danym zespole jest [6] ………….…………………………, ma zbliżony 

system wartości do tych panujących w firmie, albo nawet poczucie humoru, jakie jest [7] 

………………………………………….w danym zespole. Także czasami mamy poczucie niejasności, na 

temat tego, dlaczego nasza kandydatura nie została wybrana i osoba [8] 

…………………………………… rekrutację nie umie nam tak bardzo precyzyjnie takich informacji [9] 

………………………………………….i wtedy zazwyczaj chodzi właśnie o tę chemię, co się nie da do 

końca [10] ……………………………………………., a co jest ważne, bo w końcu pracujemy z ludźmi. 

Na postawie: 

http://www.youtube.com/watch?v=VSt2tsh9bgw 

 Na zakończenie nauczyciel podkreśla, że mimo możliwego wpływu emocji na decyzję 

o przyjęciu kogoś do pracy, warto pokazać się ewentualnemu pracodawcy z jak 

najlepszej strony i dlatego na zadanie domowe uczniowie są proszeni o napisanie 

listu motywacyjnego oraz CV. 

 

Praca domowa i sposoby kontroli osiągniętych celów: 

Napisz CV list motywacyjny w odpowiedzi na poniższą ofertę pracy. 

 

 

 

Firma Mały Skrzat poszukuje uczniów i studentów do pracy w parku rozrywki! Jeśli jesteś 

energiczny, pracowity i lubisz dzieci – dołącz do nas! Oferujemy atrakcyjne zarobki oraz 

elastyczne godziny pracy. 

CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: mały.skrzat@ots.pl 

 

http://www.youtube.com/watch?v=VSt2tsh9bgw
mailto:mały.skrzat@ots.pl
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Scenariusz 7.  

Klasa II 

Blok XII. Ojczysty – dodaj do ulubionych! 

Temat: Kultura języka polskiego 

Czas: 3x45 minut 

 

KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO (tydzień 1) 

Cele lekcji: 

 zwrócenie uwagi uczniów na konieczność dbania o sposób wysławiania się, 

 zapoznanie uczniów z niektórymi normami języka polskiego oraz z istniejącymi 

słownikami, 

 rozwijanie sprawności pisania – ćwiczenia w streszczaniu tekstu, 

 rozwijanie sprawności słuchania globalnego i szczegółowego. 

 

Metody i formy pracy: 

 dyskusja, 

 praca ze słownikiem, 

 praca z tekstem prasowym, 

 praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w parach. 

Wykorzystane pomoce i materiały: 

 słowniki, 

 karta pracy uczniów, 

 nagrania z radia. 

 

 Nauczyciel pyta uczniów, co oznaczają słowa KULTURA I KULTURALNY?  Prosi 

o podanie sytuacji, w których używa się tych słów. Następnie rozdaje uczniom artykuł 

i prosi o zinterpretowanie tytułu (bez uprzedniego czytania tekstu). 
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 Następnie prosi o wykonanie zadań 2. i 3., przy okazji przypominając uczniom, w jaki 

sposób powinno być zbudowane streszczenie tekstu. 

Zadanie 1. Przeczytaj poniższy tytuł artykułu. Jak odpowiedziałbyś/ odpowiedziałabyś na 

zawarte w nim pytania? 

Zadanie 2. Przeczytaj poniższy artykuł, obok tekstu wypisując słowa - klucze. 

 

 

Czym jest KULTURA JĘZYKA? Dlaczego ważne jest poprawne używanie języka polskiego? 

 

Czym jest kultura języka? 

W definicji kultury języka zawiera się umiejętność poprawnego i sprawnego mówienia 

i pisania. "Poprawne" oznacza oczywiście zgodne z przyjętymi normami językowymi, a także 

wzorcami stylistycznymi. Kulturą języka określa się także używanie konstrukcji, form 

i wyrazów adekwatnych do konkretnej sytuacji oraz do tematu, który został poruszony. 

Podczas przekazywania komunikatu musimy też pamiętać o językowych możliwościach 

odbiorcy. Kultura języka jest więc w uproszczeniu świadomym (poprawnym) i celowym 

(nastawionym na cel) posługiwaniem się językiem we wszystkich możliwych sytuacjach 

komunikacyjnych, a żeby sprawnie i poprawnie posługiwać się językiem polskim, każdy 

obywatel powinien posiadać minimalną wiedzę z zakresu poprawności językowej - powinien 

znać podstawowe zasady gramatyczne i normy językowe. 

Dlaczego kultura języka polskiego jest ważna? 

Powodów, dla których powinniśmy się starać mówić i pisać poprawnie, jest kilka. Nie 

wszystkie argumenty muszą mieć zastosowanie w każdym przypadku. Mamy jednak 

nadzieję, że choć jeden argument okaże się dla was przekonujący. Przede wszystkim 

posługiwanie się poprawną polszczyzną ułatwia komunikację. Dodatkowo, gdy mówimy 

poprawnie i jasno, wówczas mamy większe szanse na nawiązanie kontaktów z innymi ludźmi, 

szybciej zdobywamy informacje, a także - szybciej się uczymy! Ponadto, każdy człowiek 

postrzegany jest na podstawie sposobu, w jaki mówi, jak dobiera słowa i konstrukcje zdań 

oraz jaki styl ma jego komunikacja. Język decyduje o tym, czy postrzegamy innego człowieka 

jako kulturalnego, czy raczej za osobę niewykształconą. Błędy językowe świadczą niestety 

o braku kultury, czyli osoba, która stale posługuje się niewłaściwymi zwrotami i popełnia 

mnóstwo błędów językowych, uważana jest za mniej inteligentną i, delikatnie mówiąc, mniej 

bystrą. Język jest więc sposobem wyrażania naszego sposobu myślenia i naszej kultury. Język, 

którym się posługujemy, świadczy o nas w dużo większym stopniu, niż byśmy się tego 
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spodziewali, ale przede wszystkim niż byśmy sobie tego życzyli i właśnie dlatego warto 

posługiwać się poprawną polszczyzną. 

Na podstawie http://www.mowimyjak.pl/fakty/informacje/czym-jest-kultura-jezyka-

dlaczego-wazne-jest-poprawne-uzywanie-jezyka-polskiego,22_38318.html 

 

Zadanie 3. Na podstawie uprzednio wypisanych słów – kluczy ułóż po 2-3 zdania 

streszczające oba akapity, a następnie zredaguj całość tak, by tworzyła spójny tekst. Pamiętaj 

– w streszczeniu zamieszcza się jedynie najistotniejsze informacje! 

 Nauczyciel pyta uczniów, jak często popełniają błędy językowe. Czy są ich świadomi? 

Co uczniowie robią, gdy nie są pewni odpowiedzi? Nauczyciel informuje uczniów 

o akcji prowadzonej w 2012 roku pod tytułem ,,Ojczysty – dodaj do ulubionych”, 

której celem było zwrócenie uwagi Polaków na konieczność dbania o język. 

Nauczyciel informuje uczniów, że podczas zajęć będą słuchać fragmentu audycji 

radiowej poświęconej tej akcji, jednak przed słuchaniem niezbędne jest wykonanie 

ćwiczenia leksykalnego (zadanie 4). 

 

Zadanie 4. Zdecyduj, które określenia języka są pozytywne, a które negatywne. 

a) ubogi - negatywne  c) napuszony - ___________ e) barwny - _____________ 

b) niechlujny - __________ d) mowa trawa - _________ f) prostacki - ____________ 

 

Zadanie 5. Wysłuchaj fragmentu audycji radiowej Klub Trójki i zdecyduj, czy poniższe zdania 

są prawdziwe (PRAWDA) czy fałszywe (FAŁSZ). 

 

 PRAWDA FAŁSZ 
 

0. W audycji radiowej bierze udział aktor oraz językoznawca. 
 

X  

1. Zróżnicowanie językowe widać najbardziej na scenie. 
 

  

2. Malajkat był przekonany, że jego pokolenie nie zwraca uwagi 
na poprawność językową. 
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3. Według Malajkata misją aktorów jest propagowanie pięknej 
polszczyzny. 

  

4. Według Kłosińskiej współczesna polszczyzna publiczna jest 
coraz lepsza. 

  

5. W minionej epoce język w telewizji był jeszcze bardziej 
niechlujny niż teraz. 

  

6. Spontaniczność występujących w telewizji osób nie sprzyja 
dbałości o język. 

  

7. Dawniej ludzie więcej czytali, co miało pozytywny wpływ na ich 
język. 

 

  

8. Dzięki najnowszym technologiom ludzie szybciej rozwijają swój 
język. 

 

  

9. Rozmowy, bardziej niż krótkie wiadomości tekstowe, skłaniają 
do większej refleksji nad językiem. 

  

10. Według Kłosińskiej rozmowa przestała nam być potrzebna do 
komunikowania się. 

  

Źródło: www2.polskieradio.pl/podcasting 

 Po wysłuchaniu audycji i sprawdzeniu odpowiedzi nauczyciel pyta uczniów czy 

zgadzają się ze stwierdzeniem Katarzyny Kłosińskiej, że ,,Rozmowa przestała nam być 

potrzebna do komunikowania się. Przez to język staje się coraz bardziej niechlujny” ? 

 Nauczyciel zwraca uwagę, że w codziennej komunikacji często używamy skrótowców 

– czy uczniowie wiedzą, co one oznaczają i jak je poprawnie wymawiać? Uczniowie 

zostają poproszeni o wykonanie zadania 6, a po jego sprawdzeniu – zadania 7. 

Zadanie 6. Czy znasz znaczenie poniższych skrótowców? Jakbyś je wymówił, po polsku czy po 

angielsku? 

DVD, GPS, USA, WHO, RPG, MP3, ABS, CD, NHL, NBA 

 

Jak myślisz, czy istnieją jakieś reguły dotyczące wymowy angielskich skrótowców? 

 

Zadanie 7. Wysłuchaj audycji Co w mowie piszczy i odpowiedz na poniższe pytania. 

0.W jakiej sprawie czytelnicy pisali do Katarzyny Kłosińskiej? 

 w sprawie poprawnej wymowy obcojęzycznych skrótowców 

1.Dlaczego słuchaczka miała wątpliwości dotyczące wymowy skrótowców? 

 ____________________________________________ 

2.Czy istnieją zasady wymowy skrótowców? 

  ____________________________________________ 
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3.Jak czytamy większość obcojęzycznych skrótowców? 

 _____________________________________________ 

4.Co reguluje wymowę skrótowców? 

 _____________________________________________ 

5.Z jakimi skrótowcami mamy największy problem? 

 _____________________________________________ 

6.Jak Kłosińska zaleca traktowanie obcojęzycznych skrótowców? 

  _____________________________________________ 

 

 Nauczyciel przynosi na lekcję słowniki: Słownik Poprawnej Polszczyzny, Słownik 

Ortograficzny, Słownik wyrazów obcych, Słownik wyrazów kłopotliwych, Słownik 

Synonimów itd. Każda grupa dostaje jeden słownik i ma za zadanie opisać jego 

przeznaczenie, zasady korzystania z niego. Jeśli w sali jest dostęp do Internetu można 

skorzystać z internetowej poradni językowej: www.poradnia.pwn.pl. Następnie 

uczniowie prezentują rezultaty swojej pracy całej klasie. 

 

Praca domowa i sposoby kontroli osiągniętych celów: 

Znajdź odpowiedzi na następujące pytania a) w dopełniaczu pisze się rodzai czy rodzajów? b) 

wyrażenie okres czasu –czy jest poprawny? c) powinno się mówić jestem pewny czy jestem 

pewien? 

 Podane w zadaniu domowym zagadnienia są przykładowe. W ramach pracy domowej 

uczniowie powinni sprawdzić te zagadnienia, które sprawiają im szczególną trudność.  

 

Scenariusz 8.  

Klasa II 

Blok XII. Ojczysty – dodaj do ulubionych! 

Temat: Kultura języka polskiego 

Czas: 3x45 minut 

 

KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO (tydzień 2) 

Cele lekcji: 

 powtórzenie wiadomości z zakresu pisania krótkich tekstów użytkowych 

w standardowej i potocznej odmiany języka, 

 pozwijanie sprawności czytania przy pomocy fragmentu tekstu literackiego, 

 skłonienie uczniów do przemyśleń na temat roli języka w poznawaniu świata. 

http://www.poradnia.pwn.pl/
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Metody i formy pracy: 

 dyskusja, 

 praca z tekstem literackim, 

 praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w parach. 

Wykorzystane pomoce i materiały: 

 fragment Podróży z Herodotem R. Kapuścińskiego, 

 karta pracy uczniów. 

 

 Po sprawdzeniu zadania domowego nauczyciel mówi, że równie ważny jak 

poprawność językowa, jest styl, w jakim piszemy. Nauczyciel pyta uczniów, jak często 

i do kogo piszą e-maile. Czy zawsze wiedzą, jakich form użyć? Nauczyciel prosi 

o wykonanie zadania 1, a po jego wspólnym omówieniu- zadań 2 i 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 1. Zdecyduj, które z poniższych e-maili są bardziej oficjalne, a które mniej. Uzasadnij 

swój wybór. 
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Zadanie 2. Zaznacz i popraw błędy w poniższych oficjalnych e-mailach. 

 

 

Zadanie 3. Przeczytaj tekst i zaznacz właściwe odpowiedzi. 

Drodzy Państwo, 

przypominam o bliskim 
terminie oddania kolejnej 
pracy. 

 

Pozdrawiam, 

Piotr Kowalski 

 

Stasiu, 

piszę do Ciebie, aby sie 
zapytać, czy mógłbyś 
pożyczyć mi tę książkę o 
historii Anglii? 

Pozdr. 

Zosia 

Pani Profesor, 

Chcę się dowiedzieć, kiedy 
będziemy mieć te dodatkowe 
zajęcia? 

Czekam na odpowiedzieć, 

Krzysiek z klasy IIIa. 
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Szanowni Państwo, 

bardzo zainteresowała mnie Państwa/Wasza/Panów oferta kursu języka japońskiego, którą 

znalazłem na stronie Gazety Wyborczej. Pragnąłbym/ Mogę/Mógłbym jednak zapytać 

Państwa o parę rzeczy. Poza tym/ Przede wszystkim/ Więc czy organizują Państwo zajęcia 

indywidualne, a jeśli tak, to ile kosztuje jedna lekcja? Też/ Po pierwsze / Ponadto czy istnieje 

możliwość zorganizowania lekcji w weekendy? Bardzo intensywnie pracuję, więc/no i/przez 

to obawiam się, że nie będę mógł uczęszczać na zajęcia w tygodniu – czy możliwe są 

już/także/jeszcze lekcje on-line? 

Z góry/ Już/ Pięknie dziękuję za szybką odpowiedź. 

Słonecznie/ Serdecznie/ Mocno pozdrawiam,  

Marek Nowak 

 

 Nauczyciel zauważa, że w mailu z zadania 3 osoba pyta o kurs językowy. Nauczyciel 

pyta uczniów: jakie języki znają?  dlaczego zdecydowali się ich zacząć uczyć? dlaczego 

ważne jest, aby znać języki obce? 

 Następnie nauczyciel prosi uczniów o przeczytanie tekstu i wykonanie zadania 4. 

Warto, aby po ich sprawdzeniu nauczyciel zatrzymał się przy poniższych dwóch 

fragmentach tekstu i poprosił uczniów o ich interpretację i wyrażenie swojej opinii. 

Pomocne mogą być następujące pytania pomocnicze: Czy słowo faktycznie kreuje 

rzeczywistość? Czy znamy tylko to, co potrafimy nazwać? W jakich innych utworach 

uczniowie spotkali się z twórczą mocą słowa? 

a. ,,(…) każdy świat ma własną tajemnicę i że dostęp do niej jest tylko na drodze 

poznania języka. Bez tego świat ów pozostanie dla nas nieprzenikniony 

i niepojęty, choćbyśmy spędzili w jego wnętrzu całe lata”?  

b. ,,(…) widziałem na mieście tylko to, co umiałem nazwać, że na przykład 

pamiętałem napotkaną akację, lecz już nie drzewo, które stało obok niej, ale 

którego nazwy nie znałem. Słowem, rozumiałem, że im więcej będę znał słów, 

tym bogatszy, pełniejszy i bardziej różnorodny świat otworzy się przede mną (…)”  

 

                                                           PODRÓŻE Z HERODOTEM 

 

(…) Wróciłem do hotelu. Otworzyłem Hemingwaya i zacząłem od pierwszego zdania: „He lay 

flat on the brown, pine-needled floor of the forest, his chin on his folded arms, and high 

over- 
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head the wind blew in the tops of the pine trees". Nic z tego nie zrozumiałem. Miałem ze 

sobą mały kieszonkowy słowniczek angielsko-polski, bo innego nie mogłem w Warszawie 

dostać. Znalazłem w nim tylko słowo „brown" - brązowy. Zacząłem więc czytać zdanie 

następne: „The mountainside sloped gently...". Znowu - ani słowa. „There was stream 

alongside...". W miarę jak próbowałem zrozumieć coś z tego tekstu, rosły we mnie 

zniechęcenie i rozpacz. Poczułem się nagle schwytany w pułapkę, osaczony. Osaczony przez 

język. Język zdał mi się w tym momencie czymś materialnym, czymś istniejącym fizycznie, 

murem, który wyrasta na drodze i nie pozwala iść dalej, zamyka przed nami świat, sprawia, 

że nie możemy się do niego dostać. Było coś przykrego i poniżającego w tym uczuciu. To 

może tłumaczy, dlaczego człowiek w pierwszym zetknięciu z kimś lub z czymś obcym 

odczuwa lęk i niepewność, jeży się, pełen czujnej i podejrzliwej nieufności. Co to spotkanie 

przyniesie? Czym się skończy? Lepiej nie ryzykować i tkwić w bezpiecznym kokonie 

swojskości! Lepiej nie wystawiać nosa za Opłotek! I ja też w pierwszym odruchu może 

uciekłbym z Indii i wrócił do domu, gdyby nie to, że miałem bilet powrotny na pływający 

wówczas między Gdańskiem i Bombajem statek pasażerski „Batory", ale statek nie mógł 

przypłynąć, jako że w tym czasie prezydent Egiptu Gamal Naser znacjonalizował Kanał Sueski, 

na co Anglia i Francja odpowiedziały zbrojną interwencją. Wybuchła wojna, Kanał został 

zablokowany, „Batory" utknął gdzieś na Morzu Śródziemnym. W ten sposób, odcięty od 

kraju, zostałem skazany na Indie. Rzucony na głęboką wodę, nie chciałem jednak utonąć. 

Uznałem, że może mnie uratować tylko język. Zacząłem dzień i noc wkuwać słówka. 

Przykładałem do skroni zimny ręcznik, bo pękała mi głowa. Nie rozstawałem się 

z Hemingwayem, ale teraz opuszczałem niezrozumiałe opisy i czytałem dialogi, bo były 

łatwiejsze. (…) Zacząłem nabierać otuchy. Chodziłem po mieście, notując napisy na szyldach, 

nazwy towarów w sklepach, słowa zasłyszane na przystankach autobusowych. W kinach 

zapisywałem po omacku, po ciemku, napisy na ekranie, spisywałem hasła z transparentów 

niesionych przez napotkanych na ulicy demonstrantów. Docierałem do Indii nie przez obrazy, 

dźwięki i zapachy, ale poprzez język, w dodatku język nie rodzimie hinduski, ale obcy, 

narzucony, na tyle jednak zadomowiony, że był dla mnie kluczem niezbędnym, był tożsamy 

z tym krajem. Moje zapasy z Indiami to były w pierwszej rundzie zmagania z językiem. 

Pojąłem, że każdy świat ma własną tajemnicę i że dostęp do niej jest tylko na drodze 

poznania języka. Bez tego świat ów pozostanie dla nas nieprzenikniony i niepojęty, 

choćbyśmy spędzili w jego wnętrzu całe lata. Co więcej - zauważyłem związek między 

nazwaniem a istnieniem, bo stwierdzałem po powrocie do hotelu, że widziałem na mieście 

tylko to, co umiałem nazwać, że na przykład pamiętałem napotkaną akację, lecz już nie 

drzewo, które stało obok niej, ale którego nazwy nie znałem. Słowem, rozumiałem, że im 

więcej będę znał słów, tym bogatszy, pełniejszy i bardziej różnorodny świat otworzy się 

przede mną. Przez wszystkie te dni po przylocie do Delhi dręczyła mnie myśl, że nie pracuję 

jako reporter, że nie zbieram materiałów do tekstów, które będę musiał potem napisać. 

Przecież nie przyjechałem tu jako turysta! Byłem wysłannikiem, który miał zdać sprawę, 

przekazać, opowiedzieć. Tymczasem miałem puste ręce, nie czułem się zdolny, żeby coś 

zrobić, zresztą nie wiedziałem, od czego zacząć. Przecież nie prosiłem się o Indie, o których 
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zresztą nie miałem pojęcia, marzyłem tylko, żeby p r z e k ro c z y ć g r a n i c ę, wszystko 

jedno którą, gdzie, w jakim kierunku, przekroczyć granicę to było to, nie myślałem o niczym 

więcej. Teraz jednak, skoro wojna sueska uniemożliwiła powrót, pozostawało mi tylko iść 

naprzód. Postanowiłem więc wyruszyć w drogę. 

Podróże z Herodotem, R. Kapuściński 

Zadanie 4.Przeczytaj tekst i odpowiedz na poniższe pytania:  

1.Kim jest i gdzie znajduje się narrator? 

………………………………………………………....................................... 

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

……………. 

2.Dlaczego zdecydował się na naukę języka angielskiego? Co go w nauce języka frustrowało? 

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

…………… 

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

……………. 

3.Jakich metod uczenia się języka używał? 

…………………………………………………………………………………………. 

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

…………… 

4.Do jakich wniosków doszedł narrator w trakcie procesu uczenia się języka obcego? 

………………………. 

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

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

………………………… 

 

 Po omówieniu tekstu, w celu lepszego zrozumienia jego fragmentów, a także w celu 

utrwalenia nowopoznanego słownictwa, nauczyciel prosi uczniów o wykonanie 

zadani 5, 6 i 7. 

Zadanie 5. Ułóż poniższy fragment tekstu w odpowiedniej kolejności. 

 

……. tym bogatszy, pełniejszy i bardziej różnorodny świat otworzy się przede mną. Przez 

wszystkie te dni po przylocie do Delhi dręczyła mnie myśl, że nie pracuję jako reporter,  

 

……. gdzie, w jakim kierunku, przekroczyć granicę to było to, nie myślałem o niczym więcej. 

Teraz jednak, skoro wojna sueska uniemożliwiła powrót, pozostawało mi tylko iść naprzód. 

Postanowiłem więc wyruszyć w drogę. 
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…1… Pojąłem, że każdy świat ma własną tajemnicę i że dostęp do niej jest tylko na drodze 

poznania języka. Bez tego świat ów pozostanie dla nas nieprzenikniony i niepojęty,  

 

……. co umiałem nazwać, że na przykład pamiętałem napotkaną akację, lecz już nie drzewo, 

które stało obok niej, ale którego nazwy nie znałem. Słowem, rozumiałem, że im więcej będę 

znał słów,  

 

……. żeby coś zrobić, zresztą nie wiedziałem, od czego zacząć. Przecież nie prosiłem się o 

Indie, o których zresztą nie miałem pojęcia, marzyłem tylko, żeby p r z e k ro c z y ć  g r a n i c 

ę, wszystko jedno którą,  

 

……. że nie zbieram materiałów do tekstów, które będę musiał potem napisać. Przecież nie 

przyjechałem tu jako turysta! Byłem wysłannikiem, który miał zdać sprawę, przekazać, 

opowiedzieć. Tymczasem miałem puste ręce, nie czułem się zdolny,  

 

……. choćbyśmy spędzili w jego wnętrzu całe lata. Co więcej - zauważyłem związek między 

nazwaniem a istnieniem, bo stwierdzałem po powrocie do hotelu, że widziałem na mieście 

tylko to,  

 

Zadanie 6. Połącz wyrazy z kolumny A z wyrazami z kolumny B, tak aby tworzyły logiczne 

wyrażenia. W razie problemów – wróć do przeczytanego tekstu. 

 

A   B 

schwytać   na głęboką wodę 

wyrastać   granicę 

nie wystawiać   w pułapkę 

odciąć    otuchy 

rzucić    słówka 

wkuwać   nosa 

nabierać   na drodze 

mieć    puste ręce 

przekroczyć   od kraju 

 

 

Zadanie 7. Ułóż z wyrazami poprzedniego zadania 6 zdań, które razem tworzyłyby krótką 

historię. 
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Praca domowa i sposoby kontroli osiągniętych celów: 

Wyobraź sobie, że to Ty jesteś bohaterem przeczytanego na zajęciach tekstu i nadal 

przebywasz w Indiach. Napisz e-mail do przyjaciela, w którym opowiesz o swoich przygodach 

z językiem. 

 

Scenariusz 9.  

Klasa II 

Blok I. Poznajmy świat 

Temat: Podróżując po Polsce 

Czas: 3x45 minut 

 

PODRÓŻUJĄC PO POLSCE (tydzień 2) 

Cele lekcji: 

 wprowadzenie i utrwalenie wiadomości na temat zasad tworzenia i użycia imiesłowu 

przymiotnikowego czynnego i biernego, 

 zapoznanie uczniów z zasadami tworzenia strony biernej. 

 

Metody i formy pracy: 

 

 dyskusja, 

 praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w parach. 

Wykorzystane pomoce i materiały: 

 karta pracy uczniów, 

 materiały ikonograficzne. 

 

 Jest do drugie spotkanie z tego bloku. W pierwszym tygodniu uczniowie opowiadali 

i swoich podróżach, o sposobach podróżowania. Zakładamy, że na zadanie domowe 

każdy z uczniów miał przynieść jedną pamiątkę z wakacji i opowiedzieć kolegom, skąd 

ją przywiózł, gdzie i dlaczego ją kupił. Nauczyciel też przynosi pamiątkę związaną 

z Krakowem, pyta się uczniów, czy byli w tym mieście. Następnie uczniowie czytają 

krótki tekst o Krakowie i wykonują zadanie badające rozumienie tekstu. 
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Zadanie 1. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania. 

1. Co sprawia, że Kraków jest wyjątkowym miastem? 

2. Jaką rolę Kraków pełnił w przeszłości, a jaką pełni dzisiaj? 

3. Jakie są największe atrakcje turystyczne Krakowa? 

 

                                                    KRÓLEWSKIE MIASTO KRAKÓW 

Kraków to niewątpliwie jedno z najciekawszych miast Polski i Europy. Swoją 

wyjątkowość zawdzięcza wspaniałej architekturze, pochodzącej jeszcze z czasów, kiedy 

Kraków był stolicą kraju, a Wawel – siedzibą królów. Zwiedzających przyciąga także unikalna 

atmosfera Kazimierza, dawnej dzielnicy żydowskiej. Jednak Kraków – to nie tylko zabytki 

i muzea, ale przede wszystkim miasto tętniące życiem, z licznymi pubami, klubami 

i restauracjami, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.  

Miasto usytuowane jest w dolinie Wisły, a najstarsza część Krakowa jest położona na 

jej północnym brzegu. Kraków jest stolicą województwa małopolskiego, leżącego przy 

południowej granicy Polski. Jest to jeden z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów kraju. 

Chociaż w XVI wieku stolica została przeniesiona do Warszawy, Kraków odgrywa rolę 

głównego centrum kulturalnego kraju. Kraków to także ważny ośrodek akademicki. To tutaj 

powstał pierwszy polski uniwersytet, do dnia dzisiejszego cieszący się uznaniem zarówno 

w kraju, jak i zagranicą. Jest także najczęściej odwiedzanym przez turystów miastem 

w Polsce. Do jego największych atrakcji należą oczywiście Wawel i zabytkowe Stare Miasto, 

otoczone Plantami – parkiem w kształcie pierścienia. W samym sercu Starego Miasta 

znajduje się ogromny rynek (największy w Europie) z XIV-wiecznymi Sukiennicami – 

symbolem Krakowa. 

Na podstawie: www.staypoland.com/krakow.htm  

 Nauczyciel pyta uczniów, czy wiedzą, jak nazywają się wyrazy, które zostały 

wyszczególnione w tekście. Nauczyciel informuje, że są to imiesłowy, i że to one 

właśnie będą przedmiotem zajęć. Nauczyciel prosi, aby uczniowie wypisali 

z przeczytanego tekstu imiesłowy i umieścili je w odpowiednim miejscu w tabeli 

(zadanie 2).  

 Nauczyciel pyta się uczniów, czy zauważają jakąś prawidłowość w tworzeniu 

imiesłowów. Uczniowie prawdopodobnie powiedzą, że widzą końcówki – ący i –ny. 

Nauczyciel informuje uczniów, że takich form jest więcej i prosi o wykonanie zadanie 

3. 

 Metodą dedukcji uczniowie starają się dojść do reguły. W posumowaniu nauczyciel 

wyjaśnia uczniom zasady tworzenia imiesłów przymiotnikowych czynnych i biernych 

oraz zasady ich odmiany. 

 W celu lepszego zapamiętania reguły tworzenia imiesłowów nauczyciel prosi uczniów 

o wykonanie zadań 4, 5 i 6. Zadanie 6 uczniowie powinni wykonać w parach,  
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a następnie przeczytać je kolegom na głos. 

 

Zadanie 2. Uzupełnij poniższą tabelkę według wzoru. 

 

Forma w tekście Forma podstawowa Czasownik 
 

pochodzącej pochodząca pochodzić 

  zwiedzać 

tętniących   

 leżący  

  cieszyć się 

  usytuować 

  położyć 

przeniesiona   

   

 odwiedzany  

  otoczyć 

 

Zadanie 3. Wyrazy z ramki umieść w odpowiednim miejscu w tabeli. 

 

 

 

 

 

I II III IV 
 

 
denerwować - 
denerwujący 

 
czytać – czytany 

myśleć – myślany 
 
 
 
 

 
bawić – bawiony 
nieść – niesiony 
piec - pieczony 

 
pić – pity 

ciągnąć – ciągnięty 
 

umyć - umyty 

 

Zadanie 4. Od podanych czasowników utwórz imiesłowy bierne. 

 

zamknąć   tańczony     oglądająca  rozumieć    słuchać     umyć    goszczona    piszący chciany     

proszony   ogłosić  uszyty    obchodzić     zaczęty    głoszona        umyty         budowane   

ogłoszony     wożone  rozumiane   chcieć    prosić      słuchający      oglądać     wozić       zacząć       

uszyć      gościć      tańczyć    obchodzona zamknięty   budować pisać 
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0.kochać – kochany  5.nieść - ………………………………. 10.zmoknąć - 

……………………..... 

1.zamknąć – ………………………… 6.wychowywać - …………………. 11.piec - 

………………………………… 

2.kupić – ……………………………… 7.bić - ………………………………….. 12.rozumieć -

………………………….. 

3.szanować – ………………………. 8.uśmiechnąć -……………………… 13.nieść - 

……………………………….. 

4.ciągnąć – ………………………….. 9.myć -  …………………………………. 14.chcieć - 

……………………………….  

Zadanie 5. Uzupełnij poniższy tekst imiesłowem w odpowiedniej formie. 

Idealny turysta 

Właściciele agencji turystycznych są zgodni – idealny turysta jest zawsze zadowolony0 

(zadowolić) i ……………………………………1 (uśmiechnąć), a …………..……………………..2 (wybrać) 

przez niego oferta wczasów jest zawsze dokładnie ……………..…………………….3 (przemyśleć). 

Idealnemu turyście nie przeszkadza hałas i …………………………………….4 (zamykać) późno sklepy 

oraz dyskoteki. Nigdy nie zapomina zapłacić za ………………………………… 5 (zjeść) dania 

i ………………………………… 6 (wypić) przez siebie napoje, za to chętnie daje kelnerom napiwki. 

Idealny turysta nigdy nie jest …………………………………7 (spóźnić) na spotkanie z pilotem 

wycieczki, ani też nigdy nie jest …………………………………8 (zmęczyć). Nie marudzi ani nie 

oczekuje, że będzie ………………………………….9 (nosić) na rękach. Jednym słowem – idealny 

turysta chętnie jest ………………………………….10 (gościć) przez swoich gospodarzy!  

 

Zadanie 6. Wzorując się na zadaniu 5, wspólnie z kolegą napisz tekst pt. Koszmarny turysta. 

Użyj wyrazów z tabeli. 

spóźniony   zdenerwowany   wieziony   zestresowany   niewychowany   noszony  

 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………… 

 

 Nauczyciel zauważa, że każdy turysta – idealny i nieidealny – przywozi ze sobą 

pamiątki z wakacji. Nauczyciel prosi uczniów, aby wykonali zadanie 7.  

Zadanie 7. Adam i Zosia byli na wakacjach. Przywieźli ze sobą wiele pamiątek. Napisz wraz z 

koleżanką/ kolegą skąd są te rzeczy i dlaczego dzieci je kupiły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0. To jest muszelka przywieziona przez Adama z Grecji. Adam kolekcjonuje wszystko, 

co jest związane z morzem i dlatego kupił tę muszelkę. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

………….. 

5. ………………….…………………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

 

  

 
 

 

z Grecji, z Niemiec, 

z Anglii, z Ameryki, 

z Holandii, z Rosji,  

z Australii, z Polski 
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6. ………..…………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

 Nauczyciel zbiera do koszyka pamiątki przyniesione przez uczniów. Każdy z uczniów 

po kolei losuje pamiątkę i stara się opowiedzieć kolegom – do kogo ona należy, skąd 

została przywieziona, gdzie została kupiona. Nauczyciel zapisuje parę przykładów na 

tablicy. Po skończeniu prezentacji przez uczniów, nauczyciel zwraca uwagę uczniów 

na konstrukcje typu ,,została przywieziona”, ,,została kupiona”. Informuje uczniów, że 

jest to strona bierna, przybliża uczniom zasady jej tworzenia i konteksty użycia. 

Następnie prosi o wykonanie zadania 8. 

 

Zadanie 8. Zamień poniższe zdania według wzoru. 

0. Jan kupił butelkę wina.    Butelka wina została kupiona przez Jana. 

1. Rodzice kupili tą figurkę we Włoszech. 

 ……………………………………………………………….. 

2. Dzieci zrobiły zdjęcie na plaży.  

 ……………………………………………………………….. 

3. Tomek przyniósł zdjęcie ze stołu.  ……………………………………………………………….. 

4. Pies pogryzł naszą pamiątkę z wakacji. 

 ……………………………………………………………….. 

5. W czasie ferii zgubiliśmy nasze paszporty. ……………………………………………………………….. 

6. W Krakowie zjedliśmy pyszny obiad.  ……………………………………………………………….. 

7. Agnieszka wypiła w Niemczech dobre piwo. ……………………………………………………………….. 

8. Babcia upiekła pyszne ciasto.   ……………………………………………………………….. 

 

Praca domowa i sposoby kontroli osiągniętych celów: 

Zamień stronę czynną na bierną. 

1.Jacek lubi ciągnąć swoją siostrę za włosy. 

2.W Polsce kupiliśmy wiele pamiątek. 

3.Marek kupił tę książkę na aukcji internetowej. 

4.Mój brat zjadł wszystkie słodycze! 

5.Chłopcy nie noszą spódnic. 

6.Niektóre dzieci muszą pić tran. 

7.Kasia wozi swojego psa w wózku dla lalek. 
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W scenariuszu zostały wykorzystane ilustracje z następujących stron: 

http://www.outlet-hurt.com.pl/product-pol-4477-CHEROKEE-koszulka-BAHAMA-SANTA-
CRUZ-emo-HIT-15zl-szt.html 
http://weddingneps.com/souvenir.html 
http://polyresin.en.made-in-china.com/product/vewndDklMxhZ/China-Polyresin-Fridge-
Magnet-Resin-Tourist-Souvenir.html 
http://www.whattovisitinmalaga.com/modern-souvenir/ 
http://www.ladiesgadgets.com/desktop-clock-inspired-by-aboriginal-art-makes-a-great-
australian-souvenir/ 
http://mybeautifulwedding.biz/contoh-souvenir/packing-souvenir-pernikahan/ 
http://zefirek.republika.pl/ 
 
 

Scenariusz 9.  

Klasa I 

Blok XV. Święta i inne uroczystości 

Temat: Zasady dobrego zachowania 

Czas: 3x45 minut 

 

ZASADY DOBREGO ZACHOWANIA 

Cele lekcji: 

 zapoznanie uczniów z niektórymi polskimi zasadami dobrego wychowania, 

 powtórzenie trybu rozkazującego. 

 

Metody i formy pracy: 

 

 dyskusja, 

 gra dydaktyczna, 

 scenki komunikacyjne, 

 praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela, 

 praca w parach. 

Wykorzystane pomoce i materiały: 

 karta pracy uczniów, 

 tekst z Internetu. 

 

http://www.outlet-hurt.com.pl/product-pol-4477-CHEROKEE-koszulka-BAHAMA-SANTA-CRUZ-emo-HIT-15zl-szt.html
http://www.outlet-hurt.com.pl/product-pol-4477-CHEROKEE-koszulka-BAHAMA-SANTA-CRUZ-emo-HIT-15zl-szt.html
http://weddingneps.com/souvenir.html
http://polyresin.en.made-in-china.com/product/vewndDklMxhZ/China-Polyresin-Fridge-Magnet-Resin-Tourist-Souvenir.html
http://polyresin.en.made-in-china.com/product/vewndDklMxhZ/China-Polyresin-Fridge-Magnet-Resin-Tourist-Souvenir.html
http://www.whattovisitinmalaga.com/modern-souvenir/
http://www.ladiesgadgets.com/desktop-clock-inspired-by-aboriginal-art-makes-a-great-australian-souvenir/
http://www.ladiesgadgets.com/desktop-clock-inspired-by-aboriginal-art-makes-a-great-australian-souvenir/
http://mybeautifulwedding.biz/contoh-souvenir/packing-souvenir-pernikahan/
http://zefirek.republika.pl/
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 Nauczyciel pyta się uczniów o ich plany dotyczące nadchodzących świąt (Bożego 

Narodzenia lub Wielkanocy). Zapewne wielu uczniów będzie w tym czasie spotykać 

się z dalszą rodziną. Wszyscy podczas świąt będą mieli dobry humor, jeśli będą dla 

siebie mili i będą postępowali zgodnie z zasadami dobrego wychowania. Dlatego też, 

na zajęciach uczniowie zajmą się zasadami savoir-vivre. Na początku nauczyciel 

rozdaje uczniom listę pytań (zadanie 1) i prosi ich, aby przeprowadzili mini ankietę 

wśród kolegów. Następnie uczniowie referują to, o czym się dowiedzieli na forum 

całej klasy. 

 Następnie nauczyciel prosi uczniów o wykonanie zadania 2, które potem wspólnie 

jest omawiane. 

Zadanie 1. Proszę zadać dwóm kolegom/ dwóm koleżankom następujące pytania: 

 Czy dobrze zna zasady savoir-vivre? Jeśli tak, jak się ich nauczył (-a)? 

 Czy uważa, że zasady dobrego zachowania są ważne? 

 Czy zawsze wie, jak się zachować w trudnych, oficjalnych sytuacjach? 

 Czy zdarzyło się mu/jej popełnić gafę? 

 Czy poznał jakieś zasady zachowania w kraju, w którym mieszka, które mu/jej się 

spodobały lub zdziwiły? 

 

Zadanie 2. Zdecyduj wraz z koleżanką/kolegą, czy powinno się robić następujące rzeczy: 

 

1.dzwonić do kolegów po godzinie 22.00  6.mówić w trakcie jedzenia 

2.ustępować miejsce ludziom starszym   7.słuchać głośno muzyki w 

autobusie 

3.mówić pierwszemu dzień dobry   8.sprzątać w niedzielę 

4.trzymać ręce w kieszeni podczas rozmowy 

5.otworzyć prezenty dopiero po wyjściu gości 

 

 Nauczyciel prosi uczniów, żeby przeczytali krótkie pytania do kącika porad Dobre rady 

i wspólnie zastanowili się nad odpowiedzią. Uczniowie zostają zachęceni do tego, aby 

w wypowiedzi używać zwrotów umieszczonych w tabeli. 

Zadanie 3. Przeczytaj fragmenty listów do redakcji czasopisma Dobre rady i wraz 

z koleżanką/ kolegą zdecyduj, jak ta osoba powinna się zachować. 
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 Uważam, że… 

 Jestem przekonana, że… 

 Moim zdaniem …. 

 Wydaje mi się, że… 

 Nie jestem pewna/pewien, ale … 

 Hmm, trudno powiedzieć… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczyciel pyta uczniów, czy znają zasady zachowania się przy stole? Prosi, aby 

w parach przygotowali listę 10 punktów informujących o tym, co należy, a czego nie 

należy robić (zadanie 4). Po prezentacjach uczniów, nauczyciel prosi ich, żeby 

przeczytali zasady zachowania przy stole, które zostały zamieszczone na stronie 

internetowej poświęconej savoir-vivre, uzupełnili w nich brakujące formy (powtórka 

trybu rozkazującego), a na koniec porównali te zasady ze swoimi zasadami (zadanie 

5). Jak uczniowie oceniają wymienione zasady zachowania się przy stole? Które 

z zasad były dla uczniów całkiem nowe? 

  

Zadanie 4. Wraz z koleżanką/kolegą napisz 10 zasad dotyczących zachowania przy stole. 

 

Zadanie 5. Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij luki odpowiednią formą czasownika w trybie 

rozkazującym. 

 Wiem, że nie powinno się 

dzwonić do kogoś po godzinie 

22, ale czy można wysłać 

sms? 

 

 
   Często chodzę z koleżankami do kina i denerwuje mnie, 

że one zawsze czekają, aż zaproponuję, że za nie zapłacę. 
Oczywiście nigdy tego nie robię. Czy postępuję słusznie? 

 

Bardzo podoba mi się kolega ze szkoły. Czy 

wypada, żebym podeszła do niego i poprosiła o 

numer telefonu? 

 Gdy odwiedzam moją ciocię, ona zawsze prosi mnie, żebym zdjął buty i 

włożył przygotowane przez nią kapcie. Nie znoszę tego! Uważam, że 

jeśli nie ma błota na zewnątrz, nie trzeba zdejmować butów, jeśli jest się 

gościem. Czy mam rację? 

 Kto komu powinien mówić Dzień 

dobry? Zawsze myślałam, że 

młodszy starszemu, a mężczyzna 

kobiecie, ale czasem mówię 

pierwsza… 
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Savoir-vivre przy stole 

1) Przy stole siedź (siedzieć) elegancko. Nogi ………………….…………….. (mieć) złączone i nie 

……………………………….. (machać) nimi pod stołem. 

2) Nie ………………………….. (podpierać się) ręką ani ………………………………….(trzymać) łokci na 

stole.  

3) Jeśli chodzi o serwetkę - mamy dwie możliwości. Jeśli jest ona płócienna - 

………………….……………….. (my, rozkładać) ją na kolanach, jeśli papierowa 

……………………………..……… (my, kłaść) po lewej stronie naszego talerza.  

4) Spożywając potrawy nie ……………………………….….. (nachylać się) nad talerzem, lecz 

…………………………….…… (nabierać) potrawę na sztućce i …………………………..……… (przenosić) je 

do ust. 

5) Jeśli chcemy na moment odpocząć od jedzenia - sztućce ……………………………....(my, 

krzyżować) na talerzu. 

6) Nie …………………………………….. (poprawiać) makijażu przy stole! 

7) Nie ………………………………….….. (bawić się) sztućcami, rękami ani talerzem na stole. Nie 

……………………………………… (zdejmować) butów pod nim. 

8) Łyżeczki do kawy i herbaty …………………………….…..…. (kłaść) na spodeczkach. 

9) Wstając od stołu, zawsze ………………………………………… (podziękować). 

10) Dekoracje można jeść, ale tylko wtedy, gdy są one jadalne. Wszystkie ozdobne parasolki 

…………………….………………… (odkładać) na brzeg talerza 

11) Cytrynę czy inne nabite na brzeg szklanki owoce …………………………………. (wrzucać) do 

środka wyciskając mieszadełkiem. 

12) Nie ………………………………… (dosalać) jedzenia, dopóki nie skosztujesz.  

 

Źródło: http://studente.pl/artykuly/3247/Savoir-Vivre-czesc-II-Jak-elegancko-

zachowac-sie-przy-stole/ 

 

 Nauczyciel zwraca uwagę uczniów, że grzeczni powinniśmy być nie tylko przy stole, 

ale także w innych sytuacjach. Dlatego prosi uczniów, aby zdecydowali, w jakich 

sytuacjach można usłyszeć zwroty z zadania 6. Kto do kogo je wypowiada? Które 

z nich to a) prośby, b) prośby wyrażone nie wprost c) pytania d) propozycje. 
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 Odmawiać jest czasem trudniej niż prosić – dlatego uczniowie zostają poproszeni 

o wykonanie zadanie 7.  

Zadanie 6. Pomyśl, w jakich sytuacjach możemy usłyszeć poniższe zwroty? Jak myślisz, kto do 

kogo je mówi?  

 

 

 

 

 

 

Zastanów się, które z powyższych wyrażeń to: 

a) prośby wyrażone wprost 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) prośby wyrażone pośrednio 

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

c) pytania 

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

…………… 

d) propozycje 

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

……… 

 

Zadanie 7. Poniżej zamieszczono różne prośby lub propozycje. Napisz do nich odpowiedź 

odmowną. 

 

A. Proszę ustąpić mi 

miejsca!………………………………………………………………………………………………………………. 

B. Może zatańczymy? 

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

Czy mógłby mi pan ustąpić miejsca?  Czy mogę pani pomóc?  Proszę wejść. 

Zobacz, ile tu błota! Pozwoli pan, że przedstawię…  Czy mogę panią prosić? W 

czym mogę służyć?  Proszę wejść przede mną.     Zupełnie nie wiem, jak to otworzyć…. 

Czy nie miałby pan nic przeciwko, gdybym….  Ale tu gorąco! 

Przepraszam bardzo, ale ja byłem pierwszy! Chętnie Panu pomogę!  Może przejdziemy na ty? 
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C. Proszę mi mówić po imieniu. 

…………………………………………………………………………………………………………. 

D. Ja zapłacę! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

E. Proszę wejść przede mną. 

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

F. Czy mógłby mi pan móc wnieść ten bagaż? 

……………………………………………………………………………………. 

G. Proszę się przesunąć! 

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

 

 Gra dydaktyczna: nauczyciel prosi każdego z uczniów, aby napisał dwie 

prośby/sugestie/ pytania na karteczce. Następnie karteczki są mieszane i ponownie 

rozdawane uczniom. Uczniowie zostają podzieleni na grupy; jedna osoba w grupie 

czyta pytanie/prośbę z karteczki, a dwie kolejne reagują pozytywnie i negatywnie. 

 Nauczyciel dzieli uczniów na pary (inne niż dotychczas), każdy z uczniów dostaje 

karteczkę z rolą, w którą ma się wcieli. Najpierw uczniowie są proszeni 

o przygotowanie i odegranie scenki, później zaś o jej zapisanie. 

 
A. Znajdujesz się w zatłoczonym 

autobusie. Jesteś starszą kobietą, 
masz dużo zakupów i ciężko ci stać. 
Prosisz młodego chłopca, żeby 
ustąpił ci miejsca. 

 

 
B. Znajdujesz się w zatłoczonym 

autobusie. Jesteś studentem 
i czytasz notatki, bo właśnie jedziesz 
na egzamin. Nie masz ochoty 
nikomu ustępować miejsca. 

 
A. Czekasz w kolejce do lekarza. Bardzo 

ci się spieszy, bo za pół godziny 
musisz być w pracy. Prosisz starszą 
osobę, która jest przed tobą, żeby 
cię przepuściła. 

 

 
B. Czekasz w kolejce do lekarza. Jesteś 

starszą osobą i bardzo męczy cię 
czekanie w kolejkach. Uważasz, że 
starsze osoby powinny mieć 
pierwszeństwo. 
 

 
A. Jesteś w restauracji na pierwszej 

randce. Zorientowałaś się, że nie 
masz portfela, więc prosisz partnera, 
żeby zapłacił za was oboje. 

 

 
B. Jesteś w restauracji na pierwszej 

randce. Nie lubisz płacić za kobietę 
w restauracji, ponieważ czujesz się 
wtedy wykorzystywany. 

 
A. Stoisz na korytarzu w swoim 

 
B. Na korytarzu w swoim budynku 
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budynku. Musisz wnieść na trzecie 
piętro nowo kupioną szafkę, ale nie 
masz siły. Prosisz sąsiada o pomoc. 

 

spotykasz nielubianą sąsiadkę. 
Widzisz, że jak zwykle chce cię o coś 
prosić, ale ty nie masz ochoty jej 
pomóc. 

 

 

Praca domowa i sposoby kontroli osiągniętych celów: 

Przygotuj 10 zasad dobrego zachowania ucznia w szkole. 
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