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Przedmiot : Język polski. Etap edukacyjny: IV 

Klasa II  

Temat: Kwestia kobieca w „Marcie” Elizy 

Orzeszkowej (TIK). 

Imię, nazwisko: Katarzyna Kozioł - Nalepa 

nauczyciel języka polskiego LO Pilzno 

Realizowane 

obszar/y 

podstawy 

programowej 

 

1.Umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób 

2. Umiejętność znalezienia niezbędnych informacji w tekście oraz udzielenia 

odpowiedzi na zadane pytania. 

3. Umiejętność wyciągania wniosków z poznanych informacji. 

4. Umiejętność dostrzeżenia wartości etycznych, moralnych, którymi powinno się 

kierować w życiu. 

 

 

Cel/Cele lekcji  

Uczeń powinien poznać: 

- powieść „Marta” Elizy Orzeszkowej 

- sytuacje kobiet w czasach pozytywizmu 
- obraz Èdouarda Maneta „Bar w Folies – Bergère” 

 

 

Dostępna 

technologia/ 

narzędzia 

w klasie 

 

1. Tablica interaktywna  z aplikacją Scrapbook. 

2. Projektor multimedialny. 

3. Laptop. 

 

 

Dostępne 

w klasie inne 

dodatkowe 

wyposażenie 

 

Dostęp do Internetu 

 

Przebieg lekcji z 

uwzględnieniem 

aktywności 

uczniów 

 

I. Faza wprowadzająca 

 
1.Czynności organizacyjne, prowadzący wprowadza uczniów  w tematykę dzisiejszych 

zajęć krótką rozmową na temat powieści „Marta” Elizy Orzeszkowej. Zapoznanie                 

z tematem  (slajd 1) i celami lekcji. 

2. Wiadomości wstępne na temat powieści Elizy Orzeszkowej (slajd 2). 

 

II. Faza realizacyjna 

 

1. Nauczyciel prosi o głośne odczytanie zamieszczonego   w podręczniku fragmentu 

powieści Orzeszkowej. Po wysłuchania fragmentu powieści prowadzący zadaje 

pytania: 

- Kim jest tytułowa Marta i w jakiej sytuacji ją poznajemy ? (slajd 3) 

Uczniowie odpowiadają na zadane przez prowadzącego pytania. Skuteczna 

komunikacja uczeń – nauczyciel ; przewidywane odpowiedzi uczniów - (slajd 4). 

- Jakiego zajęcia, pracy szuka Marta? 

 – Czy posiada wymagane wykształcenie i umiejętności ? (slajd 5) 

Przewidywane odpowiedzi uczniów - (slajd 6). 

- Kto pośredniczy w znalezieniu pracy odpowiedniej dla kobiety? 

- Co oprócz braku wykształcenia uniemożliwiało Marcie podjecie pracy? (slajd 7) 

Przewidywane odpowiedzi uczniów - (slajd 8). 

W celu lepszego zapamiętania poszczególnych haseł, zwrotów, informacji uczniowie 

mogą zakreślać poszczególne wiadomości. 

 

2. W ramach prezentacji nauczyciel wyświetla na tablicy interaktywnej obraz Èdouarda 
Maneta „Bar w Folies – Bergère” (slajd 9). 

Młodzież analizuje zaprezentowany obraz, po czym nauczyciel za pomocą reflektora 

wskazuje poszczególne, charakterystyczne elementy obrazu, które uczniowie 

omawiają. 

 

3. Nauczyciel w ramach przekształcenia proponuje, aby uczniowie wspólnie 

zastanowili się nad metaplanem, który otrzymali. Prowadzący wyjaśnia, na czym 

polega metoda metaplanu (slajd 10). 
 

Problem, który poddany będzie dyskusji to: Trudna sytuacja kobiet w czasach 

pozytywizmu. 
 Zadaniem uczniów będzie graficzne uzupełnienie metaplanu zgodnie                                                        
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z zamieszczonymi wskazówkami (slajd 11). 

 

 

Prowadzący czuwa nad przebiegiem dyskusji, koryguje i uzupełnia wypowiedzi 

uczniów. 

 4. Nauczyciel prosi o graficzne uzupełnienie dyskusji w formie metaplanu. 
Po czym wyświetla poszczególne slajdy celem sprawdzenia metaplanów uczniów.  

Każdy z uczniów może uzupełnić swój metaplan indywidualnie, ale wypowiedzi 

powinny być synonimiczne z podanym wzorem (slajd 12, 13, 14, 15). 

 

 

III. Faza podsumowująca. 

 

1. W ramach podsumowania uczniowie wyciągają wnioski z przeprowadzonej 

dyskusji.  Nauczyciel pomaga w zakończeniu dyskusji, uczestnicząc w jej 

podsumowaniu. Zdaniem uczniów jest podsumowanie zajęć, wyciągnięcie wniosków           

i zapisanie ich na tablicy interaktywnej za pomocą pisaka (slajd 16). 

Przewidywane odpowiedzi uczniów – (slajd 17). 

2. Prowadzący wyświetla zadanie domowe dla wszystkich, zadanie dodatkowe dla 

chętnych oraz zalecenia wyrównawcze dla uczniów mających trudności (slajd 18). 

 

 

3. Na zakończenie zajęć nauczyciel proponuje jedną z metod ewaluacyjnych tzw. 

ewaluację własnego uczenia się. Rozdaje uczniom karteczki, na których anonimowo 

powinni odpowiedzieć na pytanie: Jak oceniają swój udział  w dzisiejszej lekcji?  

(slajd 19) 
Uczniowie anonimowo odpowiadają na zadane przez nauczyciela pytanie – ewaluacja 

własnego uczenia się. 

Zakończenie zajęć (slajd 20). 
 

 

 

 

 

 

 
 

Sposób 

ewaluacji lekcji 

Kryteria: 

1. Zgodność z podstawą 

programową. 

2. Skuteczność 

założonych efektów 

kształcenia. 

 

 

 

Wskaźniki: 

1. Umiejętności kluczowe. 

2.Stopień aktywności uczniów 

3.Atrakcyjność prowadzonych 

zajęć. 

4. Sprawność w realizacji 

ćwiczeń. 

5.Umiejętność wyciągania 

wniosków. 

6.Umiejętność dostrzeżenia 

wartości etycznych, 
moralnych, którymi powinno 

się kierować w życiu. 

7. Estetyka komunikacji 

językowej, kultura żywego 

słowa. 

  

Informacje 

dodatkowe 

Uczniowie powinni: 

- umieć korzystać z tablicy interaktywnej 

- kulturalnie dyskutować 

- posługiwać się tekstem w funkcji argumentacyjnej. 

  

 

 

Narzędzia Scrapbook: 

 

 

 

 

 

PISMO 

KOMPUTEROWE 


