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mgr Małgorzata Rokosa                                                                              

nauczyciel  j. polskiego 

 

 

KONSPEKT LEKCJI 

z cyklu kształcenia literackiego do przeprowadzenia w klasie II TMP 
 

 

I. Temat lekcji: 

 

      II. Czas trwania zajęć: 60 – 90 minut  

      III. Cele lekcji 

a) ogólne: 

 zapoznanie uczniów z obrazem społeczeństwa polskiego II poł. XIX w.  

na przykładzie „Lalki” Bolesława Prusa, 

 kształcenie sprawności pracy z utworem literackim oraz różnymi tekstami 

kultury, 

 doskonalenie umiejętności charakterystyki postaci; 

b) szczegółowe: 

na poziomie wiadomości uczeń zna: 

 pojęcie powieści panoramicznej, 

 podział społeczeństwa polskiego ukazany w Lalce B. Prusa, 

 przedstawicieli poszczególnych warstw społecznych przedstawionych  

w powieści; 

                   na poziomie umiejętności uczeń:  

 analizuje i interpretuje fragmenty Lalki, 

 charakteryzuje grupy społeczne ukazane w powieści, 

 ujawnia własne sądy i opinie na temat prezentowanych warstw 

społecznych, 

 wykorzystuje kontekst filmowy do oceny ich przedstawicieli, 

 rzeczowo i kulturalnie prowadzi dialog oraz uczestniczy w dyskusji, 

 sporządza notatkę z lekcji; 

                  w zakresie postaw uczeń: 

 wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, 

Społeczeństwo polskie w Lalce Bolesława Prusa 



Strona 2 z 7 
 

 rozwija przywiązanie do historii i kultury własnego narodu, a także 

szacunek dla innych kultur i tradycji. 

IV. Treści wynikające z postawy programowej kształcenia ogólnego: 

            Kształcenie literackie i kulturowe 

1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów. 

2. Znajomość wybranych utworów z literatury polskiej i światowej oraz umiejętność 

mówienia o nich z wykorzystaniem potrzebnej terminologii. 

3. Kształcenie umiejętności czytania, analizowania i interpretowania literatury oraz 

innych tekstów kultury, a także ich wzajemnej korespondencji. 

Kształcenie językowe 

2. Wzbogacanie umiejętności komunikacyjnych, stosowne wykorzystanie języka  

    w różnych sytuacjach komunikacyjnych. 

5. Uwrażliwianie na piękno mowy ojczystej, wspomaganie rozwoju kultury 

    językowej.  

6. Doskonalenie umiejętności posługiwania się poprawną polszczyzną. 

     Tworzenie wypowiedzi 

1. Doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału  

w dyskusji. 

2. Wykorzystanie kompetencji językowych i komunikacyjnych w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych. 

4. Doskonalenie umiejętności retorycznych, w szczególności zasad tworzenia 

wypowiedzi spójnych, logicznych. 

Samokształcenie 

1. Rozwijanie zainteresowań humanistycznych. 

2. Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym 

zasobów cyfrowych. 

3. Kształcenie nawyków systematycznego uczenia się, porządkowania zdobytej 

wiedzy i jej pogłębiania oraz syntezy poznanego materiału. 

4. Wyrabianie nawyku samodzielnej, systematycznej lektury. 

V. Metody nauczania: metoda heurystyczna z elementami wykładu, praca z tekstem 

literackim, metoda problemowa, metoda eksponująca, gra edukacyjna Milionerzy 

(przygotowana przez nauczyciela na platformie LearningApps i dołączona do 

przygotowanego Padletu). 

VI. Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa. 
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VII. Środki dydaktyczne: tekst lektury oraz Padlet (ZAŁĄCZNIK NR 1)  

https://pl.padlet.com/mrokosa/oz6b5c3kb332qcej 

WPROWADZENIE 

 Czynności organizacyjne. 

 Nauczyciel wyświetla plan lekcji na przygotowanym Padlecie. 

 Następnie charakteryzuje Lalkę jako powieść panoramiczną. 

 Wprowadzenie do tematu lekcji poprzez odtworzenie piosenki Jacka 

Kaczmarskiego Lalka (Padlet). Krótka informacja biograficzna na temat 

polskiego poety i kompozytora. 

 Podanie tematu zajęć. 

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA LEKCJI 

 Uczniowie charakteryzują i oceniają poszczególne warstwy społeczne ukazane 

w Lalce w oparciu o przesłane wcześniej przez nauczyciela na dzienniku 

elektronicznym fragmenty powieści B. Prusa. Prowadzący podzielił również 

klasę na grupy i podał polecenia do opracowania (ZAŁĄCZNIK  

NR 2): 

a) arystokracja (grupa I), 

- projekcja fragmentu filmu Lalka w reżyserii Ryszarda Bera („Ryba na 

obiad”);  

b) mieszczaństwo (grupa II), 

- projekcja fragmentu filmu Lalka w reżyserii Ryszarda Bera („Żydzi”);  

c) inteligencja (grupa III), 

- projekcja fragmentu filmu Lalka w reżyserii Ryszarda Bera („Rozprawa 

studentów”); 

d) biedota miejska (grupa IV) 

- projekcja fragmentu filmu Lalka w reżyserii Ryszarda Bera („Wokulski 

na Powiślu”). 

 Indywidualne wypowiedzi uczniów na temat charakteryzowanych grup. 

PODSUMOWANIE LEKCJI 

 Uczniowie rozwiązują ćwiczenie utrwalające wiadomości na temat warstw 

społecznych ukazanych w Lalce przez B. Prusa (gra „Milionerzy” na 

platformie LearningApps dołączona do wirtualnej tablicy – ZAŁĄCZNIK  

NR 3). 

https://pl.padlet.com/mrokosa/oz6b5c3kb332qcej
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 Ocena pracy uczniów. 

Praca domowa 

Uczniowie w oparciu o przygotowany przez nauczyciela Padlet mają zredagować notatkę  

z zajęć. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 

Polecenia dla grup 

GRUPA I 

1. Charakterystyka arystokracji: 

 przedstawiciele, 

 miejsce zamieszkania, 

 sposób zachowania, 

 stosunek do ludzi i świata. 

GRUPA II 

2. Charakterystyka mieszczaństwa: 

 zróżnicowanie wewnętrzne warstwy (mieszczaństwo polskie, niemieckie, 

żydowskie), 

 miejsce zamieszkania, 

 sposób zachowania, 

 stosunek do otaczającej rzeczywistości. 

GRUPA III 

3. Charakterystyka inteligencji: 

 przedstawiciele, 

 styl życia, 

 sposób zachowania, 

 stosunek do otaczającej rzeczywistości. 

GRUPA IV  

4. Charakterystyka biedoty miejskiej: 

 przedstawiciele, 

 miejsce zamieszkania, 

 wygląd zewnętrzny i sposób zachowania, 

 stosunek do życia. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

 


