
Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie 7a (06.04.2020 r.) 

z wykorzystaniem podręcznika i zeszytu ćwiczeń "Bliżej słowa" 

 

Temat lekcji: Czyja wina? Jaka kara? Wyróżniki ballady. Adam Mickiewicz 

"Świtezianka". 

Cele lekcji - uczeń: 

- wyraża własne stanowisko na temat słuszności kary dla strzelca, ocenia postępowanie 

Świtezianki,  

- wie, co oznacza rzeczownik synkretyzm, 

- zna wyróżniki ballady. 

 

Przebieg lekcji: 

1. Wprowadzenie do tematu. Podczas lekcji  poddasz analizie oraz interpretacji różne 

elementy świata przedstawionego w "Świteziance" Adama Mickiewicza, poznasz wyróżniki 

ballady, dowiesz się, co oznacza rzeczownik synkretyzm. 

2. Zapisz temat lekcji. 

3. Rozważ problem winy i kary występujący w "Świteziance". W zeszycie ćwiczeń na stronie 

68 wykonaj zad. 3 i 4. 

4. Zapisz poniższą informację w zeszycie. 

Ballada wprowadza uporządkowany świat wartości. Kara w niej przedstawiona jest zgodna z 

ludowym pojmowaniem sprawiedliwości, które osądzało zdradę wyjątkowo surowo - łamiący 

słowo był odrzucany i potępiany, a po śmierci jego dusza nie mogła zaznać spokoju. 

5. Przedstaw swoje zdanie. Oceń trafność kary, jaką Świtezianka wymierzyła strzelcowi. 

Dokończ jedno ze zdań, zapisz je w zeszycie. 

Uważam, że strzelca spotkała kara sprawiedliwa, zasłużona, gdyż .......................................... 

Myślę, że kara była dla młodzieńca zbyt dotkliwa, za surowa, bo .............................................. 

6. W utworze "Świtezianka" został przedstawiony pejzaż typowy dla tajemniczych, 

romantycznych opowieści. Rozpoznaj środki językowe, których użył poeta, aby oddać 

niezwykłość miejsca, w którym  rozgrywają się wydarzenia. 

7. Zapoznaj się z definicją synkretyzmu, zapisz ja w zeszycie i zapamiętaj. 

synkretyzm - łączenie w jedną całość różnych, często sprzecznych, elementów; też: 

współistnienie takich elementów, np. w doktrynie religijnej lub w jakimś utworze. 

https://sjp.pwn.pl/sjp/synkretyzm;2576868.html


8. Spróbuj ustalić, czym cechuje się ballada. W zeszycie ćwiczeń wykonaj zad. 5, str. 68. 

9. Zapoznaj się z poniższym schematem. Przeczytaj definicję ballady ( podręcznik, str.137) i 

zapamiętaj jej wyróżniki.  

 

 Ballada - gatunek 

synkretyczny, zawiera 

elementy 

 

epiki  liryki  dramatu 

–  narrator, 

–  świat 

przedstawiony 

–  zwrotki i wersy 

–  rymy 

–  środki  poetyckie 

–  dialogi i monologi 

–  dramatyzm  akcji 
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