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SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU J. POLSKI 

 dla uczniów szkół ponadpodstawowych  

 

TEMAT LEKCJI: Open space z trzepakiem w tle, czyli porozmawiajmy o  ponadczasowych 

dylematach. 

Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?  

Dylematy romantyka widziane oczyma współczesnego człowieka. 

 

CELE LEKCJI: 

Umiejętności IQ Umiejętności EQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń potrafi:  

❖ wypowiedzieć się na temat miłości 

romantycznej,  sposobów ukazywania 

miłości,  

❖ zaprezentować własne refleksje dotyczące 

granic uczuć we współczesnym świecie 

❖ zinterpretować w kontekście tematu 

wiersz A. Mickiewicza Niepewność,  

❖ nazwać środki artystycznego wyrazu 

służące ukazaniu emocji osoby mówiącej   

w tekście, 

❖ znaleźć miejsca wspólne dla miłości 

romantycznej i współczesnej, 

❖ argumentować własne stanowisko, 

❖ obsługiwać aplikację learning aps,  

❖ korzystać z jej zasobów,  

❖ uczyć innych, 

❖ zaśpiewać,  

❖ wyrecytować tekst wiersza z nagraniem 

karaoke. 

 

 

Uczeń potrafi:  

❖ rozpoznać stan emocjonalny mężczyzny 

mówiącego w wierszu, 

❖ zrozumieć jego wahania, 

❖ nazwać emocje podmiotu lirycznego,  

❖ odnieść się do pytania zawartego w temacie, 

❖ wyrazić własne emocje, 

❖ rozwiązywać problemy w sposób twórczy,  

❖ przełamać opory przed prezentacją własnych 

pomysłów, 

❖ odnieść wymowę wiersza do konkretnych 

sytuacji z życia.  

Uczeń rozwija umiejętność pracy w różnych formacjach 

zespołowych, współodpowiedzialność za własny 

proces uczenia się, uczenie się poprzez nauczanie, 

kulturę zabierania głosu w dyskusji; aktywnego 

słuchania, udzielania informacji zwrotnej, 

dokonywania samooceny oraz oceny koleżeńskiej. 
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METODY:   lekcji odwróconej, aplikacji wordwall,  z elementami open space oraz karaoke ☺. 

CZAS: 45 min. 

MATERIAŁY:  przesłane uczniom kilka dni przed lekcją. 

 

FAZA PRZYGOTOWAWCZA:  

 

Przygotowanie do lekcji: Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie? Dylematy romantyka widziane 

oczyma współczesnego człowieka. 

 

1. Stwórz definicję dylematu.  Zastanów się nad następującym: czym  jest przyjaźń, czym jest 
kochanie? – jakie są Twoje refleksje  dotyczące granic uczuć? Możesz porozmawiać z bliskimi 
na  ten temat, np. jak poznali się Twoi rodzice, kiedy stwierdzili, że się kochają, czy miłość 
wyklucza przyjaźń? Zapisz te refleksje. 

2. Tekst wiersz Adama Mickiewicza Niepewność https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-
odeskie-niepewnosc.html, wykonanie wiersza, teledysk z filmu  "I ty będziesz moją panią" - prod. 
TVP 1969, scen. i reż. G. Lasota https://youtu.be/NI_XO91W8hE . Przeczytaj uważnie tekst, 
wysłuchaj nagrania piosenki, pomyśl o temacie w kontekście rozważań wynikających p. 1. 

3. Geneza tekstu. 
Liryk został napisany prawdopodobnie po zerwaniu z Karoliną Rzewuską. 

Okoliczności poznania oraz rozstania pary w swoim opracowaniu Kobiety Mickiewicza, 

Słowackiego, Krasińskiego (Kraków 1895) opisuje Piotr Chmielowski: 

„W roku 1825 Odessie, gdzie poeta według własnego wyrażenia żył „jak basza”, uczucie takie 

zagościło w jego sercu na kilka miesięcy. Oddalony od przyjaciół i młody, namiętny, wpadłszy w wir 

życia salonowego, które mu się po raz pierwszy w takim blasku i przepychu ukazało, zapłonął 

gorączkowo do kobiety pełnej powabów, ukształconej, dowcipnej, władającej po mistrzowsku 

sztuką zalotności. Była nią Karolina z Rzewuskich Sobańska. Przykrym rozdźwiękiem skończył się 

stosunek z Karoliną, jak każdy stosunek miłosny, nie oparty na wzajemnym szczerym uczuciu. 

Zaspokojenie zmysłów nie jest zaspokojeniem duszy, „której wszystko mało”, jak mówi                         

M. Sęp Szarzyński. Do otworzenia oczu Mickiewiczowi na postępowanie Karoliny przyczyniła się 

prawdopodobnie Joanna Zaleska, która pokochała naszego poetę w sposób egzaltowany, nie 

otrzymując w zamian nic więcej jak się zdaje, nad dobrą, tkliwą przyjaźń. Z jej to chyba 

powodu napisał Mickiewicz wiersz „Niepewność”, w którym nie mógł sam sobie rozstrzygnąć 

wątpliwości: jakiego rodzaju uczucie — przyjaźń czy kochanie — w duszy jego się odzywa”. 

Istnieją również inne hipotezy dotyczące adresatki wiersza Niepewność. 

Strona muzeum w Śmiełowie. 

W 1824, wraz z przyjaciółmi filomatami, Mickiewicz otrzymuje nakaz opuszczenia Wilna 

i udania się w głąb Rosji. Rozpoczyna się nowy etap w jego życiu – również miłosnym…  

Adam pozostawia za sobą burzliwe związki z Marylą i Karoliną i nawiązuje nowe znajomości                

w Rosji. Młody poeta, cieszący się powodzeniem wśród kobiet, w trakcie swojego pobytu na 

wygnaniu spotka na swej drodze wiele pięknych pań, które będą rywalizowały o jego względy. Jak 

napisał jeden z jego znajomych: w tamtym czasie Adam „ożywiał się tylko nadzwyczajnie, 

rozżarzał, rozpłomieniał przy wdziękach płci nadobnej”  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-odeskie-niepewnosc.html
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/sonety-odeskie-niepewnosc.html
https://youtu.be/NI_XO91W8hE
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W lutym 1825 roku jadąc z Petersburga do Odessy, Mickiewicz zatrzymał się w gościnnym domu 

Bonawentury i Joanny Zaleskich w Pustowarówce. Poeta wywarł duże wrażenie na pani domu, 

która mimo że była mężatką zakochała się w nim bez pamięci (kolejna znudzona 

mężatka!!!, która straciła dla niego głowę). 

 

Zalescy często gościli poetę w swoim odeskim domu, a jego sentyment do pani Joanny stał się 

powszechnie znany. Najprawdopodobniej znajomość ta nie przerodziła się w romans, gdyż Joanna 

mimo uczucia jakim darzyła poetę, chciała dochować wierności mężowi. 

 

Mickiewicz jednak nie był już zainteresowany „estetycznymi” związkami, dlatego też pani Joanna 

poniosła porażkę w staraniach o względy wieszcza. W tym samym czasie poeta nawiązał 

krótkotrwały romans z hrabiną Awdotią Guriew - wesołą Rosjanką, żoną odeskiego burmistrza… 

4. Polecenia do tekstu wiersza. Odpowiedzi przygotuj w formie wybranej przez Ciebie (tradycyjnie, 
mapa myśli). 
➢ Kim jest osoba mówiąca w wierszu? 
➢ Do kogo mówi mężczyzna? 
➢ Określ typ liryki, formę wyznania. 
➢ Jakie pytanie retoryczne kończy poszczególne strofy – czemu służy stosowanie pytań 

retorycznych? 
➢ Zaznacz w tekście różnymi kolorami, symbolami fragmenty, które potwierdzają uczucie 

miłości i te, które potwierdzają, ze to przyjaźń. 
➢ Jaki kontekst biograficzny dostrzegasz w załączonym fragmencie tekstu P. Chmielowskiego 
 
Podczas lekcji zajmiemy się 4 strofami utworu. 

 

NIEPEWNOŚĆ 

 

Gdy cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, 

Nie tracę zmysłów, kiedy cię zobaczę; 

Jednakże gdy cię długo nie oglądam, 

Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam; 

I tęskniąc sobie zadaję pytanie: 

Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

  

Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu 

W myśli twojego odnowić obrazu? 

Jednakże nieraz czuję mimo chęci, 

Że on jest zawsze blisko mej pamięci. 

I znowu sobie powtarzam pytanie: 
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Czy to jest przyjaźń? czy to jest kochanie? 

  

Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, 

Abym przed tobą szedł wylewać żale; 

Idąc bez celu, nie pilnując drogi, 

Sam nie pojmuję, jak w twe zajdę progi; 

I wchodząc sobie zadaję pytanie; 

Co tu mię wiodło? przyjaźń czy kochanie? 

….. 

Kiedym dla ciebie tę piosenkę składał, 

Wieszczy duch mymi ustami nie władał; 

Pełen zdziwienia, sam się nie postrzegłem, 

Skąd wziąłem myśli, jak na rymy wbiegłem; 

I zapisałem na końcu pytanie: 

Co mię natchnęło? przyjaźń czy kochanie? 

 

PRZETWARZANIE –WNIOSKOWANIE – DOWODZENIE-  

  

FAZA WPROWADZAJĄCA: 

1. Uczniowie indywidualnie zastanawiają się nad tym, czym objawia się zakochanie, kochanie. 
Rozmawiają na temat miłości ich najbliższych – historie rodziców, dziadków, ich własne 
doświadczenia. Zastanawiają się dlaczego miłość jest tak ważna w życiu człowieka. Prezentują 
wcześniejsze przemyślenia dotyczące dylematów, które towarzyszą współczesnemu człowiekowi. 

 

FAZA REALIZACYJNA: 

1. Uczniowie na zasadzie własnych wyborów pracować będą w odrębnych parach – ZWOLENNICY 
PRZYJAŹNI; ZWOLENNICY MIŁOŚCI. Każda para otrzymuje do interpretacji 4 strofy utworu.  

 

ZWOLENNICY MIŁOŚCI 

➢ Na podstawie interpretacji Twojej strofy sformułuj argumenty, które świadczą o tym, 
że  mężczyzna kocha kobietę. Zapisz je na kartkach różowych. Podkreśl – zakreśl je w tekście 
wiersza  kolorem różowym. 
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ZWOLENNICY PRZYJAŹNI 

➢ Na podstawie interpretacji Twojej strofy sformułuj argumenty, które świadczą o tym, 
że  mężczyzna darzy kobietę przyjaźnią. Zapisz je na kartkach żółtych. Podkreśl – zakreśl je 
w  tekście wiersza  kolorem żółtym. 
 

ZWOLENNICY PRZYJAŹNI oraz ZWOLENNICY MIŁOŚCI 

➢ Po wykonaniu zadania przyklej kartki do arkusza papieru.  
➢ Element pracy metodą open space. Uczniowie podchodzą do arkuszy papieru, zastanawiają się 

nad zestawieniem fragmentów, dopisują własne przemyślenia dotyczące tematu lekcji. 
➢ W grupach przyjaźni wybrany zostaje lider, który zaprezentuje wnioski wynikające 

z  wcześniejszych przemyśleń. 
➢ W grupach miłości wybrany zostaje lider, który zaprezentuje wnioski 

wynikające   wcześniejszych przemyśleń. 
 

2. Co wynika ze zgromadzonych argumentów? Wnioski zapisz na learning apps (klasa już tam pracuje 
nad tematem miłości romantycznej – uzupełnia więc mapę myśli o interpretację wiersza 
Niepewność) . 

3. Chętni uczniowie wykonują zespołowo (recytacja, śpiew) tekst Mickiewicza przy akompaniamencie 
linii muzycznej Anawa – tekstem karaoke wyświetlonym na ekranie http://ising.pl/marek-
grechuta-niepewnosc-piosenka 

 

FAZA SYSTEMATYZACJI: 

Scalenie wiedzy nabytej podczas lekcji z wiedzą z poprzednich tekstów romantycznych – jakie dylematy 

romantyków są według ciebie ponadczasowe. 

Zapraszam do strefy zabawy językiem.   

Frazeologizmy - MIŁOŚĆ - Połącz w pary (wordwall.net) 

Stwórz własny materiał wordwall dotyczący frazeologizmów o przyjaźni. 

FAZA EWALUACJI  I OCENY: 

Ocena pracy uczniów podczas zajęć uwzględnia 3 elementy – uczeń, członkowie zespołu, nauczyciel. 

Kryteria oceny dotyczą: relacji, zainteresowania tematem, wkładem pracy uczniów. 

Praca domowa 

1. Ponadczasowe dylematy w życiu człowieka. Rozwiń temat interpretując wybrane teksty kultury 
epoki romantycznej oraz współczesne. 

2. Połączyła ich wielka miłość – przedstaw historię miłości wybranej pary bohaterów literackich, która 
może być ilustracją do wybranego przez ciebie związku frazeologicznego. 

3. Połączyła ich wieczna przyjaźń – przedstaw historię przyjaźni wybranej pary bohaterów literackich, 
która może być ilustracją do wybranego przez ciebie związku frazeologicznego. 

4. Co poradziłabyś/łbyś mężczyźnie będącemu osobą mówiącą w wierszu? Może znajdź dla niego 
krótki film motywujący pomagający odpowiedzieć na pytanie: Czy to jest przyjaźń, czy to jest 
kochanie? 

Co proponujecie??? Warto dać uczniom taką możliwość. Wówczas to uczeń staje się architektem 

własnej wiedzy. To także ciekawa forma ewaluacji po zajęciach oraz inspiracja do autorefleksji 

nauczyciela. 

 

http://ising.pl/marek-grechuta-niepewnosc-piosenka
http://ising.pl/marek-grechuta-niepewnosc-piosenka
https://wordwall.net/pl/resource/6981136/polski/frazeologizmy-mi%c5%82o%c5%9b%c4%87
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