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INFORMACJE OGÓLNE  

 

Praktyki przedmiotowo-metodyczne (śródroczne i ciągłe) z Historii i Wiedzy o 

Społeczeństwie na studiach II stopnia Historia specjalność nauczycielska są istotną częścią 

procesu kształcenia studentów i studentek pozwalająca na uzyskanie kwalifikacji 

zawodowych do nauczania powyższych przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych 

przez przyszłego nauczyciela. Umożliwiają one studentom podczas podejmowanej w ich 

trakcie działalności edukacyjnej wykorzystanie nie tylko posiadanej wiedzy pedagogicznej 

i dydaktycznej, ale również kompetencji merytorycznych z zakresu historii oraz wiedzy o 

społeczeństwie. Pozwalają tym samym na konfrontację i weryfikację wiedzy oraz 

umiejętności uzyskanych przez studentów podczas zajęć teoretycznych na Uczelni z 

praktyką edukacyjną, przyczyniając się do samoceny przez nich predyspozycji do zawodu 

nauczycielskiego.  

 

Praktyki przedmiotowo-metodyczne obejmują: 

1. praktykę śródroczną, która jest realizowana w szkołach ponadpodstawowych i polega 

na obserwacji zajęć z historii i wiedzy o społeczeństwie. Praktyka jest odbywana przez 

grupę studentów, której opiekunem jest nauczyciel akademicki. Wymiar praktyki - 30h. 

2. praktyki ciągłe, które student realizuje indywidualnie zgodnie z regulaminem i 

programem praktyk. Składają się na nie 

a. praktyki przedmiotowe-metodyczne z historii o wymiarze 2 x 60 h = 120h, 

b.  praktyka przedmiotowo-metodyczna z wiedzy o społeczeństwie o wymiarze 60 h. 

Praktyki przedmiotowo-metodyczne (śródroczne i ciągłe) odbywają się po 

wcześniejszej realizacji praktyk ogólnopedagogicznych. Szkoły, w których będą 

przeprowadzane praktyki są wybierane przez organizatorów praktyk (Biuro projektu; 

opiekun z Uczelni) w porozumieniu ze studentami i uzyskaniu zgody dyrektorów szkół. 
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CELE PRAKTYK 

Głównym celem praktyk przedmiotowo-metodycznych (śródrocznej i ciągłach) jest 

umożliwienie zdobycia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu 

nauczycielskiego przez studentów. 

Do najważniejszych celów ogólnych praktyk należy:  

1. Bliższe poznanie specyfiki nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole 

ponadpodstawowej. 

2. Pogłębianie znajomości założeń programów nauczania, podręczników szkolnych 

oraz materiałów edukacyjnych służących pomocą w realizacji edukacji 

przedmiotowej. 

3. Zapoznanie studentów z warsztatem pracy nauczyciela i procesem 

nauczania/uczenia się podczas lekcji historii i wos przez skonfrontowanie wiedzy 

teoretycznej zdobytej podczas zajęć akademickich związanych ze specjalnością 

pedagogiczną z praktyką szkolną. 

4. Kształcenie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych, komunikacyjnych i 

ewaluacyjnych związanych z pracą w szkole przez praktyczne stosowanie 

posiadanej wiedzy teoretycznej z zakresu kierunku studiów, dydaktyk 

szczegółowych oraz pedagogiki w pracy z uczniami. 

5. Rozwijanie w studentach refleksji dydaktycznej i odpowiedzialności za realizację 

oraz efekty pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 

6. Zdobywanie przez praktykantów/-ki umiejętności i nawyków współdziałania w 

zespole nauczycieli w realizacji wspólnych działań pedagogicznych; 

7. Zachęcanie studentów do oceny i refleksji na temat sposobów realizacji zadań 

dydaktyczno-wychowawczych podczas zajęć dydaktycznych (hospitowanych i 

prowadzonych samodzielnie), służące podejmowaniu samooceny własnych 

predyspozycji do pracy pedagogicznej; 

8. Dobór treści, metod, technik i narzędzi nauczania do celów edukacyjnych a 

potrzeby i możliwości poznawcze uczniów.  

9. Rozwijanie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych studentów poprzez 

bezpośredni kontakt z uczniami umożliwiający im weryfikację własnych 

predyspozycji do wykonywania zawodu 
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10. Obserwacja i analiza strategii uczenia się przez wybranych uczniów (wybranego 

ucznia) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: uczniów bardzo zdolnych i 

uczniów dysfunkcyjnych; 

11. Przygotowanie studentów do integrowania różnych doświadczeń pedagogicznych, 

obejmujących proces dydaktyczno-wychowawczy w szkole (w tym np. współpraca 

z rodzicami; opieka nad kołem zainteresowań, czy przygotowanie uczniów do 

konkursów, olimpiad przedmiotowych itp.); 

12. Motywowanie studentów do wykazywania się inicjatywą w poszukiwaniu i 

stosowaniu nowoczesnych rozwiązań dydaktyczno-wychowawczych (technologii 

IT/ITC, nowatorskich metod i technik nauczania itp.) w praktyce szkolnej 

połączonego z ewaluacją podejmowanych działań;  
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PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA PRZEDMIOTOWO-METODYCZNA 

W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH Z HISTORII I  

WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. 

 

Praktyki przedmiotowe śródroczne odbywają się w szkołach średnich. Za ich 

organizację i przebieg odpowiedzialny jest nauczyciel akademicki współpracujący z 

nauczycielami historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Praktyki polegają na aktywnej 

obserwacji zajęć 30 godzin zajęć z przedmiotów historia i wiedza o społeczeństwie na 

terenie placówki oświatowej przez grupę studentów. Realizacja celów praktyki śródrocznej 

pozwoli studentom przygotować się do wykonywania zadań związanych z realizacją 

ciągłych praktyk przedmiotowo-metodycznych. 

 

Cele praktyki:  

1. Wstępne zapoznanie się studentów z procesem nauczania historii i wiedzy o 

społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych.  

2. Poznanie dobrych praktyk w zakresie stosowania zasad nauczania i procedur 

dydaktycznych. 

3. Zapoznanie studentów ze wykorzystywanymi przez nauczyciela 

materiałami dydaktycznymi. 

4. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności dydaktyczno-wychowawczych 

studentów poprzez bezpośredni kontakt z uczniami 

5. Analiza oraz interpretacja zdarzeń dydaktyczno-wychowawczych w 

szkołach ponadpodstawowych. 

6. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie i z grupą (zespołem 

wychowawczym, klasowym) 

7. Budzenie świadomość przestrzegania zasad etyki zawodowej. 

8. Dokonanie przez studentów weryfikacji własnych kompetencji  

9. Refleksja nad potrzebą ciągłego dokształcania zawodowego i podnoszenia 

swoich kwalifikacji merytorycznych, metodycznych i wychowawczych. 
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Zadania realizowane przez studentów podczas praktyki śródrocznej: 

1. Obserwacja lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania przez 

nauczyciela metod i technik nauczania, sposobu doboru treści nauczania oraz 

środków dydaktycznych  

2. Aktywny udział w ewaluacji obserwowanych zajęć lekcyjnych. 

3. Obserwacja wybranych uczniów (wybranego ucznia) ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi: uczniów bardzo zdolnych i uczniów dysfunkcyjnych, 

analiza ich strategii uczenia się.  

4. Współudział studentów w różnych formach pracy uczniów na lekcji. 

 

Warunki zaliczenia - dokumentacja praktyk:  

1. Przygotowanie materiałów metodycznych i dokumentacja wykonanych zadań 

zgodnie ze wskazaniami uczelnianego opiekuna praktyki. 

2. Aktywny udział w ewaluacji obserwowanych zajęć lekcyjnych. 

 

Praktyki śródroczne nie zwalniają praktykanta z uczestnictwa w zajęciach 

dydaktycznych na Uczelni. 
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HARMONOGRAMY PRAKTYK 

 

Szczegółowy harmonogram praktyki pedagogicznej z historii w szkole średniej na 

studiach drugiego stopnia historia z wiedzą o społeczeństwie 

 

Student/studentka – zobowiązani są do odbycia 60 godzin praktyki pedagogicznej 

w szkole średniej związanej z nauczaniem historii. Praktyka realizowana jest na 

przedmiocie Historia, studenci mogą ją ewentualnie uzupełniać na lekcjach bloku 

przedmiotowego Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok. Zalecane jest równomierne 

rozłożenie wymaganej praktyki na trzy tygodnie pobytu w szkole – po 20 godzin 

tygodniowo. W przypadku wydłużenia czasu trwania praktyki ponad trzy tygodnie 

konieczne jest zachowanie minimalnego wymiaru lekcji hospitowanych przez praktykanta 

(nie mniej niż 28 w trakcie całej praktyki) oraz lekcji prowadzonych przez niego 

samodzielnie (nie mniej niż 18 w trakcie całej praktyki). Podczas praktyki 

student/studentka pod nadzorem nauczyciela-opiekuna wykonuje zadania, które 

dokumentuje w dzienniczku praktyk.  

 

Pierwszy etap – okres wstępny, w którym student/studentka winien: 

 opracować wspólnie z nauczycielem – opiekunem szczegółowy plan praktyki i przesłać 

go do uczelni, 

 poznać szkołę, jako środowisko pracy, 

 zaznajomić się z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu nauczania 

historii, 

 opracować szczegółowy rozkład materiału przedmiotu nauczania, przewidzianego do 

realizacji w czasie jednego semestru, 

 zapoznać się ze środkami dydaktycznymi przedmiotu nauczania, 

 hospitować lekcje z historii, wiedzy o społeczeństwie, 

 prowadzić samodzielnie lekcje z historii, zwracając m.in. uwagę na różnorodność form 

i metod nauczania oraz właściwy dobór treści i środków dydaktycznych, adekwatnych 

do możliwości poznawczych uczniów (pojedyncze tematy w różnych klasach i cykl 

tematyczny w jednej klasie). 
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Drugi etap – okres praktyki, w którym student/studentka: 

  prowadzi i hospituje lekcje historii, 

 poznaje miejsce i rolę historii regionalnej w szkolnej edukacji historycznej, 

  zapoznaje się z założeniami szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. 

 Trzeci etap – okres zwiększonej samodzielności działań dydaktyczno-

wychowawczych,  

w którym student/studentka: 

 prowadzi i hospituje lekcje z historii, 

 opracowuje test dydaktyczny i przy jego pomocy sprawdza stan wiadomości i 

umiejętności uczniów klasy, w której prowadził wcześniej cykl tematyczny, 

 przygotowuje dokumentację do zaliczenia praktyki, tj. konspekty, dziennik praktyk, 

dokonując analizy i podsumowania szkolnej praktyki pedagogicznej. 

Podczas trwania praktyki student zobowiązany jest do systematycznego: 

 sprawdzania zeszytów, prac domowych i klasowych uczniów, 

 uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczyciela-

opiekuna praktyki. 

Wymiar obowiązujących godzin*: 

Etap praktyki Lekcje hospitowane Lekcje prowadzone Inne czynności 

I 11 4 5 

II 10 6 4 

III 7 8 5 

 

 

Uwagi: 

*Przedstawiony wymiar praktyk z podziałem na trzy tygodnie ma charakter przykładowy i może być 

modyfikowany w zależności od potrzeb i okoliczności. Konieczne jest w przypadku jego modyfikacji 

zachowanie minimalnego wymiaru lekcji prowadzonych i hospitowanych przez studenta-praktykanta 

przewidzianych do realizacji w trakcie całej praktyki. Wynosi on odpowiednio: nie mniej niż 18 lekcji 

prowadzonych w trakcie całej praktyki oraz nie mniej niż 28 lekcji hospitowanych. 
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Szczegółowy harmonogram praktyki pedagogiczno-przedmiotowej z wiedzy o 

społeczeństwie na studiach drugiego stopnia historia z wiedzą o społeczeństwie. 

 

Student/studentka – zobowiązani są do odbycia 60 godzin praktyki pedagogiczno- 

przedmiotowej z zakresu wiedzy o społeczeństwie w szkole ponadpodstawowej. Istnieje 

możliwość uzupełnienia wymaganej ilości godzin (opieka na akademii rocznicowej; 

spotkaniu dyskusyjnym w szkole lub opieka nad dziećmi i młodzieżą podczas innej 

zorganizowanej społecznej aktywności uczniów). Jeśli możliwa jest korelacja tematyki 

społecznej z zagadnieniami omawianymi na lekcjach bloku przedmiotowego „Historia i 

społeczeństwo. Dziedzictwo epok” – również można takie godziny uzupełnić. Mogą one 

zostać potraktowane jedynie, jako godziny hospitacyjne, chyba, że student wykaże w 

dokumentacji samodzielną pracę w programowaniu i przygotowaniu takich przedsięwzięć. 

Praktyka odbywa się zgodnie z przyjętymi na Wydziale Humanistycznym 

Uniwersytetu M. Curie- Skłodowskiej procedurami i za zgodą placówki przyjmującej. 

Harmonogram praktyki zostaje opracowany w porozumieniu i pod kierunkiem 

nauczyciela- opiekuna praktyki. Zajęcia studenta powinny być rozłożone równomiernie lub 

stopniowane- w miarę narastania umiejętności studenta.  

Obowiązkiem studenta jest samodzielne przeprowadzenie 30 % godzin praktyki. 

Działania te muszą zostać potwierdzone odpowiednią, potwierdzoną przez obie strony 

(studenta i opiekuna) dokumentacją (konspekt). Potwierdzenia ze strony nauczyciela 

wymagają też plany godzin hospitowanych.  

Student/ studentka ma obowiązek dokumentować swą praktykę w dzienniczku 

praktyk.  

 

Pierwszy etap – okres wstępny, w którym student/studentka winni: 

 opracować wspólnie z nauczycielem – opiekunem szczegółowy plan praktyki i przesłać 

go do uczelni; 

 poznać szkołę jako środowisko pracy; 

 zaznajomić się z planem pracy dydaktyczno-wychowawczej z zakresu nauczania wos; 

 opracować szczegółowy rozkład materiału przedmiotu nauczania, przewidzianego do 

realizacji w czasie jednego semestru lub działu;  



 

 

11 

 

 zapoznaje się z założeniami szkolnego i przedmiotowego systemu oceniania. 

 zapoznać się ze środkami dydaktycznymi przedmiotu nauczania; 

 hospitować lekcje wiedzy o społeczeństwie; 

 

 Etapy drugi i trzeci – okres zwiększonej samodzielności działań dydaktyczno-

wychowawczych,  

w którym student/studentka powinni: 

hospitować i prowadzić samodzielnie lekcje z wos, zwracając m.in. uwagę na 

różnorodność form i metod nauczania oraz właściwy dobór treści i środków 

dydaktycznych, odpowiednio wymagań programowych i możliwości poznawczych 

uczniów (pojedyncze tematy w różnych klasach i cykl tematyczny w jednej klasie); 

 opracować test dydaktyczny lub inną formę sprawdzenia wiedzy i umiejętności 

odpowiednio dla tematyki, którą przeprowadzili;  

 opracować i przedłożyć opiekunowi dokumentację do zaliczenia praktyki, tj. 

konspekty, dziennik praktyk, dokonać analizy i podsumowania szkolnej praktyki 

pedagogicznej. 

 

Podczas trwania praktyki student zobowiązany jest również do systematycznego: 

 sprawdzania zeszytów, prac domowych i klasowych uczniów, 

 uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych przez 

nauczyciela-opiekuna praktyki. 

 

 Przykładowy wymiar obowiązujących godzin: Przykładowy wymiar obowiązujących 

godzin *: 

Etap Lekcje 

hospitowane 

Lekcje 

prowadzone 

Inne czynności 

I 15 2 3 

II 10 6 4 

III  3 15 2 

 

Uwagi:  

*Etap najczęściej odpowiada tygodniowi 
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ARKUSZ OCENY 

PRAKTYKANTA/PRAKTYKANTKI 

 

Imię i nazwisko studenta/studentki: ....................................................................... 

 

1. Umiejętność zaplanowania i realizacji celów lekcji 

a. całkowita 

b. częściowa  

c. fragmentaryczna 

d. nie zrealizował  

2. Umiejętność właściwego doboru i wykorzystania metod nauczania 

a. właściwa 

b. właściwa, ale z drobnymi błędami 

c. częściowo właściwa, z dużą ilością błędów 

d. całkowita nieumiejętność doboru i wykorzystania 

3. Umiejętność doboru i stosowania środków dydaktycznych 

a. właściwa 

b. właściwa, ale z drobnymi błędami 

c. częściowo właściwa, z dużą ilością błędów 

d. całkowita nieumiejętności doboru i wykorzystania 

4. Czy praktykant/praktykantka stosowała technologię informacyjną 

a. tak 

b. nie 

5. Dobór treści nauczania 

a. właściwy 

b. właściwy, ale z drobnymi błędami 

c. częściowo właściwy, z dużą ilością błędów 

d. całkowita nieumiejętności doboru treści 

6. Zainteresowanie i zaangażowanie uczniów 

a. małe 

b. średnie 

c. duże 

d. brak 

7. Tempo lekcji 

a. duże 

b. średnie 

c. wolne 

8. Umiejętność nawiązania kontaktu z uczniami 

a. bardzo wysoka 

b. wysoka 

c. niska 

d. brak 

9. Stosowanie poprawnej polszczyzny i właściwej terminologii  

a. doskonałe 

b. dobre 



 

 

13 

 

c. poprawne 

d. słabe 

e. niepoprawne 

10. Kultura i organizacja pracy (np. punktualność) 

a. bardzo wysoka 

b. wysoka 

c. niska 

d. brak 

11. Kultura osobista praktykanta/praktykantki 

a. bardzo wysoka 

b. wysoka 

c. niska 

d. brak 

12. Krótka opisowa ocena predyspozycji zawodowych studenta/studentki (spostrzeżenia 

pozytywne/negatywne) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Ocena końcowa studenta/studentki: bardzo dobry, dobry, dostateczny. niedostateczny  

 

 
Pieczątka szkoły        Podpis opiekuna praktyki 
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ARKUSZ HOSPITACJI LEKCJI  

 

Data Przedmiot Klasa Lekcję prowadzi: Lekcję hospituje: 

K M Imię: 

Nazwisko: Nauczyciel  Praktykant 

 

 

Temat lekcji: 

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

Poniżej znajdziesz pytania sondażowe dotyczące oceny zastosowanych celów, metod i strategii oraz środków 

dydaktycznych. 

Wytypowane kategorie oznacz znakiem: ”X” po prawej stronie. 

 

Poziom I. Struktura i obudowa metodyczna lekcji.  

1. Cele. 

Czy nauczyciel przedstawił i scharakteryzował cele lekcji? 

TAK   NIE NIE PAMIĘTAM 

Jeśli tak, to ich realizacja była: 

optymalna częściowa 

 

2. Metody i strategie nauczania: 

Czy zastosowano metody podające? 

TAK                         NIE   NIE PAMIĘTAM 

Jeśli tak, to były to: 

opowiadanie pogadanka opis wykład  

Czy zastosowano metody aktywizujące? 

TAK NIE NIE PAMIĘTAM 

Jeśli tak, to były to: 

burza mózgów drzewo decyzyjne jigsaw 

metaplan dyskusja mapa mentalna 

analiza swot   prezentacja inne 
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3. Środki dydaktyczne. 

Czy zastosowano środki dydaktyczne? 

TAK NIE NIE PAMIĘTAM 

Jeśli tak, to były to: 

tekst źródłowy środki ikoniczne środki symboliczne 

(schematy i diagramy) 

środki symboliczne (mapy) środki audiowizualne  inne 

 

Poniżej znajdziesz pytania sondażowe dotyczące oceny efektywności nauczania. 

Wytypowane kategorie oznacz znakiem: ”X” po prawej stronie. 

 

Poziom 2. Efektywność nauczania. 

1. Zaangażowanie.  

Zaangażowanie klasy w proces nauczania było: 

duże średnie niewielkie 

Twoim zdaniem wynikało to z: 

postawy nauczyciela postawy uczniów doboru metod dydaktycznych 

 

doboru środków dydaktycznych inne 

2. Indywidualizacja procesu nauczania. 

Jakie formy nauczania przeważały na lekcji? 

 frontalne indywidualne praca w grupach równoważyły się 

Czy w klasie byli uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych? 

TAK NIE NIE WIEM NIE PAMIĘTAM 

Jeśli tak, to czy dostosowano metody i środki do ich potrzeb? 

TAK NIE                      NIE PAMIĘTAM 

Jeśli tak, to były to: 

dodatkowy czas 

pracy 

dodatkowe środki (np. środki audiowizualne) 

dodatkowe zadania technologia IT 

 (np. edytory tekstu) 

inne 
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Podziel się własnymi spostrzeżeniami. 

Pozytywnie oceniam: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

Negatywnie oceniam: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

Podpis studentki/studenta  
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PLANOWANIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH 

Wykonywanie każdej pracy powinno być ukierunkowane na uzyskanie 

maksymalnego, w danych warunkach, efektu. Podstawą jest precyzyjne zaplanowanie 

celów, środków, metod, terminarza i kolejności działań oraz ewaluacji efektów. 

Planowanie polepsza efekty wszelkiej działalności. Świadomość celu ukierunkowuje 

działania i czyni je bardziej efektywnymi. Osoby posiadające wyznaczone cele i 

nastawione na ich realizację w znacznie większym stopniu dążą do ich osiągnięcia, bez 

względu na otaczającą rzeczywistość. Dzięki planowaniu działanie toczy się gładko, mniej 

w nim przerw i problemów. Zasady te dotyczą również pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

Stąd też, precyzyjne planowanie wszystkich lekcji powinno stać się codziennością każdego 

nauczyciela. 

Typowy, liniowy model planowania przedstawia się następująco: CELE  

DZIAŁANIA  WYNIKI. W związku z tym standardowy konspekt lekcji powinien 

składać się z następujących elementów: 

 Data i klasa, w której odbędzie się lekcja. 

 Temat lekcji – nie może ograniczać się do krótkiego sformułowania. Musi 

precyzyjnie i dokładnie informować ucznia o zakresie treściowym lekcji. Dobrze 

sformułowane tematy ułatwiają strukturyzację wiedzy, jej powtarzanie i 

przygotowywanie się do sprawdzianów. Zaplanowanie tematów lekcji powinno 

odbywać się na etapie projektowania kierunkowego, dotyczącego całego roku nauki 

(zbiór tematów lekcji ułożonych w logicznie dobrane działy programowe stanowi 

jedną z części rocznego programu nauczania). 

 Cel ogólny lekcji. 

 Cele operacyjne lekcji (zgodnie z taksonomią Niemierki i Suchojada) i związane z 

nimi wymagania.  

 Metody nauczania (główna i pomocnicze). 

 Środki dydaktyczne.  

 Formy organizacji zajęć. 

 Tok lekcji.  

Element lekcji Czas 

trwania 

Czynności nauczyciela Czynności 

ucznia 
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Rekapitulacja 

wtórna 

8 min. Sprawdzenie i ocena pracy domowej. 

Pytania otwarte stawiane uczniom w celu 

przypomnienia wiadomości i umiejętności  

z poprzednich lekcji, które łączą się z 

bieżącym tematem (nie tylko z trzech 

ostatnich lekcji).  

W tym fragmencie lekcji następuje także 

ocenianie uczniów zgodnie z kryteriami 

wymagań opracowanymi dla tych lekcji, z 

których opanowanie celów operacyjnych 

podlega teraz sprawdzeniu. 

 

Sugerowane 

odpowiedzi 

 (w skrócie). 

Praca nad 

nowym 

materiałem 

30 min. Podanie tematu lekcji i omówienie jej 

celów. 

Nawiązanie do wiadomości i umiejętności 

znanych uczniom. Wprowadzenie w nową 

problematykę. 

Organizacja pracy uczniów nad nowymi 

zagadnieniami.  

Zadania stawiane uczniom w celu 

aktywnego zdobywania przez nich nowej 

wiedzy i umiejętności. Wskazanie źródeł 

informacji i omówienie sposobu 

korzystania z nich. 

Kierowanie prezentacją rezultatów 

uczniowskiej pracy. Omówienie jej 

efektów. 

Ćwiczenia, w których należy zastosować 

nowo zdobytą wiedzę i umiejętności. 

Akcenty wychowawcze lekcji (nie mogą 

być sztucznie wstawione, muszą wynikać z 

omawianych treści). 

 

 

 

 

 

Sugerowane 

rezultaty pracy. 

 

 

 

 

Poprawne 

rozwiązania 

ćwiczeń. 
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(Powyższe zapisy muszą układać się w 

metodę lub ciąg metod zaplanowanych 

przez nauczyciela). 

Rekapitulacja 

pierwotna 

7 min. Pytania otwarte pozwalające podsumować, 

uogólnić i ustrukturyzować wiedzę 

zdobytą w trakcie lekcji. (Jednocześnie 

pytania te muszą pozwolić na dokonanie 

ewaluacji stopnia osiągnięcia celów 

operacyjnych lekcji.)  

Ukierunkowanie końcowej notatki 

uczniowskiej. 

Ocena pracy uczniów. 

Zadanie i omówienie pracy domowej. 

Sugerowane 

odpowiedzi (w 

skrócie). 

 

 

Sugerowany 

kształt notatki 

uczniowskiej. 
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CELE W EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

Kształcenie i wychowanie, podobnie jak każda inna praca, ukierunkowane jest na 

osiąganie celów. Cele to sensowne, świadome, z góry oczekiwane, planowe i konkretne 

efekty oddziaływań edukacyjnych. To świadomie założone wyniki procesu dydaktycznego 

wyrażone przyrostem wiadomości, umiejętności i nawyków oraz zmianami osobowości 

uczniów. Cele kształcenia i wychowania odnoszą się do uczniów i opisują zmianę, jaką 

chcemy w nich uzyskać.  

Systematyka celów edukacyjnych: 

 poznawcze - zdobywanie przez uczniów określonego zasobu konkretnej 

wiedzy, nabywanie ogólnych wyobrażeń;  

 kształcące - ogólne: kształtowanie takich cech jak pamięć, spostrzegawczość, 

krytycyzm, samodzielność myślenia, umiejętność korzystania z różnych źródeł 

informacji, umiejętność syntezowania i analizowania, umiejętność 

wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozwiązywania różnych problemów, itp. 

realizowanych przez wszystkie przedmioty nauczania; autonomiczne: 

specyficzne dla danego przedmiotu nauczania; 

 wychowawcze - zaszczepianie ogólnoludzkiego systemu wartości, pomoc w 

kształtowaniu poglądów i postaw. 

 

Cele ogólne i cele operacyjne. 

Cele ogólne – powstają na etapie planowania kierunkowego, wskazują kierunek 

dążeń, wyznaczają kierunek pracy, występują w podstawach programowych i programach 

nauczania, są bogate znaczeniowo, ale jednocześnie wieloznaczne, nieokreślone, akcentują 

ważne wartości, ale jest to głównie deklaracja chęci. Ich podstawowe wady to: 

wieloznaczność, nieokreśloność, deklaratywność, idealizm, niejasny adresat. 

Cele operacyjne - stanowią opis wyników, które mają być osiągnięte, muszą być 

na tyle dokładne, by możliwe było rozpoznanie czy w toku pracy cel został osiągnięty, są 

jednoznaczne i konkretne, odnoszą się wprost do ucznia. 

Operacjonalizacja – polega na zamianie celu ogólnego na zbiór celów 

operacyjnych. 
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Taksonomia celów operacyjnych 

Cele operacyjne. 

Poziom Kategorie 

I. Wiadomości A. Zapamiętanie 

 B. Rozumienie 

II. Umiejętności C. Stosowanie w sytuacjach typowych 

 D. Stosowanie w sytuacjach problemowych 

(nietypowych) 

 

Odrębny poziom stanowią cele wychowawcze, które są oznaczane, jako kategoria 

E. Postawy i poglądy.  

 

Poszczególne kategorie celów oznaczają: 

A. Zapamiętanie - gotowość ucznia do przypomnienia sobie faktów, praw, zasad itp. 

Uczeń nie myli ze sobą różnych wiadomości i nie zniekształca ich. 

B. Rozumienie - uczeń potrafi przedstawić wiadomości w innej formie niż je poznał, 

potrafi je streścić i uporządkować oraz uczynić podstawą prostego wnioskowania 

C. Stosowanie w sytuacjach typowych - zdolność do praktycznego stosowania 

wiadomości i umiejętności według podanych wzorów i schematów. 

D. Stosowanie w sytuacjach problemowych (nietypowych) - umiejętność formułowania 

problemów, dokonywania syntezy i analizy nowych zjawisk, formułowania planów działań 

i wartościowania wg. pewnych kryteriów. 

E. Postawy i poglądy - świadome odbieranie określonego rodzaju bodźców oraz 

wykonywanie czynności odpowiadających przyjętej roli. Samorzutne wykonywanie 

określonego działania i zaangażowanie w wykonywane czynności. Uporządkowanie zbioru 

zasad postępowania, z którymi wychowanek identyfikuje się do tego stopnia, że można je 

uznać za cechy jego osobowości. 
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Etapy tworzenia celów operacyjnych. 

 zapisanie celu ogólnego, 

 stworzenie obrazu ucznia, który osiąga ten cel, 

 luźne zapisy celów szczegółowych, których suma składa się na założony obraz 

ucznia, 

 selekcjonowanie i klasyfikowanie tych luźnych zapisów, 

 sformułowanie celów operacyjnych, 

 sprawdzenie poprawności celów i ich zgodności z celem głównym – ogólnym, 

 sprawdzenie trafności celów operacyjnych - zweryfikowanie ich pod katem tego: 

czy sformułowany cel opisuje osiągnięcia i wyniki, a nie działania, procedury czy 

metody? czy opisuje coś, co można zaprezentować i ocenić? czy opisuje działanie 

dające jakieś pozytywne rezultaty? czy odnosi się do umiejętności, która będzie 

potrzebna uczniowi w jego pracy i życiu, a nie jedynie w trakcie kursu? czy jest 

precyzyjny i jasno sformułowany? czy może zostać osiągnięty? 

Najczęstsze błędy popełniane przy operacjonalizacji celów związane są z zapisem 

celów, który mówi o działaniach, jakie podejmie nauczyciel, a nie o osiągnięciach ucznia 

np. „zapoznanie z...”. Częste jest także zbytnie rozdrobnienie celów operacyjnych, brak 

różnic pomiędzy celami formułowanymi dla różnych poziomów nauczania, 

nieuwzględnienie w zapisie celów możliwości intelektualnych uczniów oraz niekonkretne 

i bardzo ogólnikowe ich formułowanie. Zdarza się również, że pomimo poprawnego 

sformułowania realizacja celów operacyjnych odbywa się tylko na papierze. 

Kryteria wymagań są ściśle powiązane z dydaktycznymi celami operacyjnymi, 

obiektywizując ocenianie uczniów i stanowiąc podstawę merytoryczną do kontrolowania i 

oceniania uczniów. Ustalane są przez nauczyciela z uwzględnieniem wymagań 

programowych umieszczonych w podstawie programowej i programie nauczania. Przy ich 

tworzeniu warto uwzględnić standardy wymagań opracowane dla egzaminów kończących 

dany szczebel szkolny. Kryteria mogą obejmować oddzielnie każdy temat lekcji, każdy 

dział programowy lub całość semestru. Kontrolowanie wiedzy i umiejętności w trakcie 

lekcji typowych i powtórzeniowych, a także w trakcie sprawdzianów powinno odbywać się 

zgodnie z przyjętymi kryteriami. 
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Kryteria wymagań: 

 wymagania konieczne – ustalają dopuszczające opanowanie celów 

operacyjnych lekcji; jest to opanowanie wiadomości i umiejętności poniżej 

poziomu podstawowego; występują braki, które nie utrudniają dalszej nauki i 

dadzą się uzupełnić w dłuższym okresie czasu; 

 wymagania podstawowe - ustalają dostateczne opanowanie celów operacyjnych 

lekcji, dotyczą wiadomości i umiejętności, które są stosunkowo łatwe do 

opanowania przez przeciętnego ucznia, mają doniosłe znaczenie dla danej 

dyscypliny naukowej, są niezbędne uczniowi do dalszej nauki lub bezpośrednio 

użyteczne w życiu pozaszkolnym. 

 wymagania rozszerzające - łącznie z wymaganiami podstawowymi ustalają 

dobre opanowanie celów operacyjnych lekcji, dotyczą wiadomości i 

umiejętności, które są umiarkowanie trudne do opanowania przez przeciętnego 

ucznia, dosyć istotne dla danej dyscypliny naukowej, przydatne w dalszej nauce 

lub pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym. 

 wymagania dopełniające - łącznie z wymaganiami podstawowymi i 

rozszerzającymi ustalają bardzo dobre opanowanie celów operacyjnych lekcji, 

dotyczą wiadomości i umiejętności, które są trudne do opanowania przez 

przeciętnego ucznia, złożone, mają charakter problemowym czy 

wyspecjalizowany, wykraczają ponad potrzeby dalszej nauki, nie mają 

bezpośredniej użyteczności w życiu pozaszkolnym. 

 

Wybrana literatura: 

M. Bieniek, Dydaktyka Historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009. 

P. Black, Ch. Harrisom, C. Lee, B. Marshall, D. William, Jak oceniać, aby uczyć, 

Warszawa 2006. 

E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i 

praktyka, Warszawa 2008.  

M. Czerepaniak-Walczak, Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń 

1997 

M. Durda, J. Maciejewska, Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły, Poznań 2002. 
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M. Taraszkiewicz, Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu, CODN, 
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METODY NAUCZANIA 

 

Metoda nauczania (metoda kształcenia) to świadomie i celowo stworzony oraz 

systematycznie stosowany układ czynności dydaktycznych nauczyciela i powiązanych z 

nimi czynności poznawczych uczniów, umożliwiający osiągnięcie zamierzonych wyników 

nauczania. 

 

Rozmowa nauczająca – pogadanka (stosowana w szkole podstawowej i 

gimnazjum): polega na zadawaniu pytań przez nauczyciela i uzyskiwaniu odpowiedzi od 

uczniów. Pytania nauczyciela służą systematyzowaniu, selekcjonowaniu i wartościowaniu 

wiedzy uczniów. Metoda ta może służyć zdobywaniu nowej wiedzy lub utrwaleniu i 

porządkowaniu poznanej wcześniej wiedzy podczas lekcji powtórzeniowych. Najczęstszy 

schemat lekcji z zastosowaniem tej metody: podanie tematu i celów lekcji; nawiązanie do 

posiadanej wiedzy lub doświadczeń; stawianie pytań głównych i dodatkowych (zawsze o 

charakterze otwartym); uzupełnianie, poprawianie i uściślanie wypowiedzi uczniowskich; 

zebranie i usystematyzowanie omówionych wiadomości.  

 

Dyskusja (stosowana w gimnazjum i liceum): polega na wymianie argumentów i 

wymaga od uczniów bazowania na wiedzy już posiadanej lub na zdobytych 

doświadczeniach. Przebiega wg. reguł ustanowionych przez nauczyciela, który najczęściej 

jest jej moderatorem. Dyskusja, jako metoda nauczania może być wstępem do poznania 

nowej wiedzy, elementem pracy nad poznaniem nowej wiedzy lub jej utrwaleniem (lekcja 

powtórzeniowa). Schemat lekcji z zastosowaniem dyskusji, jako metody nauczania: 

ustalenie tematu, celów i zasad; wzbudzenie dyskusji; utrzymywanie kierunku i tempa 

dyskusji; korygowanie i uściślanie wypowiedzi; zebranie i podsumowanie rezultatów. 

 

Praca pod kierunkiem (stosowana na wszystkich szczeblach oświaty): polega na 

zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności przez uczniów w wyniku wykonywania poleceń 

oraz zadań wyznaczonych przez nauczyciela. Metoda ta łączy się ściśle z umiejętnym 

stosowaniem środków dydaktycznych przez nauczyciela, który stawiając przed uczniami 

kolejne zadania kieruje wyszukiwanie wiedzy z różnych źródeł. Schemat lekcji z 

zastosowaniem pracy pod kierunkiem: podanie tematu i celów lekcji; nawiązanie do 
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wiedzy już znanej i uświadomienie istnienia zagadnień z nią związanych, ale jeszcze 

niepoznanych; podanie zagadnień do opracowania i źródeł do wykorzystania; omówienie, 

uściślenie i podsumowanie rezultatów pracy. 

 

Opowiadanie (stosowane na wszystkich szczeblach oświaty): słowne 

przedstawienie przez nauczyciela wydarzeń historycznych, zjawisk, postaci historycznych. 

Charakteryzuje się unikaniem hermetycznego języka naukowego na rzecz 

komunikatywnego przekazu dostosowanego do poziomu odbiorcy. Metoda ta sprawdza się 

szczególnie w sytuacji braku odpowiednich środków dydaktycznych. Często jest łączona z 

pokazem.  

 

Wykład (stosowana w starszych klasach gimnazjum oraz w szkołach 

ponadgimnazjalnych): polega na słownym przekazaniu w sposób uporządkowany wiedzy 

historycznej przez nauczyciela z zastosowaniem fachowej terminologii. 

 

Opis (stosowana na wszystkich szczeblach oświaty): polega na słownym 

przedstawieniu szczegółów pojedynczego wydarzenia historycznego, postaci historycznej 

rzadziej zjawiska historycznego. Metoda ta ma charakter pomocniczy a przy jej pomocy 

nie uda się wprowadzić całości materiału podczas lekcji. W praktyce szkolnej często jest 

łączona bezpośrednio z pokazem.  

  

Pokaz (stosowana na wszystkich szczeblach oświaty): polega na prezentacji zdjęć, 

ilustracji, obrazów, filmów, eksponatów czy zabytków. Zadaniem nauczyciela jest 

odpowiednia selekcja materiałów do pokazu i ukierunkowanie obserwacji uczniów przed 

jego zastosowaniem. Konieczne jest także podsumowanie i uporządkowanie wiedzy 

uczniów stanowiącej efekt obserwacji pokazu. Metoda ta ma charakter pomocniczy i jest 

łączona z innymi metodami nauczania. 

 

Nauczanie problemowe (stosowane w gimnazjum i liceum): polega na 

inspirowanej i kierowanej przez nauczyciela samodzielnej działalność poznawczej 

uczniów. Przyjmuje często formę pracy w grupach i łączy się ze stosowaniem środków 

dydaktycznych. Działania nauczyciela zmierzają do stworzenia sytuacji problemowej, na 
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tle której powinny ujawnić się problemy uczniowskie. Udziela on pomocy uczniom w 

dostrzeżeniu i sformułowaniu problemu oraz stwarza odpowiednie warunki do 

samodzielnej pracy uczniów nad jego rozwiązywaniem. Nauczyciel kieruje procesem 

sprawdzania rozwiązań problemu, jakie proponują uczniowie oraz działaniami służącymi 

systematyzacji i utrwalania zdobytej przez nich wiedzy. Główne ogniwa nauczania 

problemowego to postawienie problemu; planowanie rozwiązania i wyodrębnienie 

problemów szczegółowych; rozwiązanie problemu (analiza problemu, gromadzenie 

danych, stawianie hipotez, prezentacja wyników); sprawdzenie rozwiązania. Nauczanie 

problemowe wymaga od uczniów aktywności w procesie zdobywania nowej wiedzy oraz 

samodzielnego myślenia poprzez stawianie i rozwiązywanie problemów.  

 

Gry dydaktyczne - zróżnicowana wewnętrznie grupa metod nauczania gdzie treści 

kształcenia są przekształcane w modele rzeczywistych zjawisk, sytuacji lub procesów w 

celu zbliżenia uczniów do poznania bezpośredniego, dzięki dostarczaniu okazji do 

manipulowania modelem. W nauczaniu przedmiotów humanistycznych jest to jeden ze 

sposobów poradzenia sobie z poważnym problemem, jakim jest niemożność 

bezpośredniego kontaktu z przedmiotem poznania. Jest to uczenie się przez doświadczenie. 

 

Burza mózgów - stosowana na lekcjach o charakterze problemowym do zbierania 

hipotez lub sposobów rozwiązania problemu, pozwala odblokować myślenie uczniów i 

usunąć ich obawy wynikające z niepewności, co do poziomu swojej wiedzy oraz strachu 

przed negatywnym osądem kolegów. Nauczyciel pełni w jej stosowaniu kierowniczą rolę, 

organizuje sytuację problemową, której propozycje rozwiązania mają zgłaszać uczniowie, 

udziela głosu, pilnuje swobody zgłaszania pomysłów i stymuluje aktywność uczniów. 

Podczas burzy mózgów każdy uczeń może zgłosić wiele pomysłów rozwiązań, które nie 

mogą być poddawane przez nikogo ocenie. Pomysły rozwiązań mogą być rozwijane i 

zmieniane, stanowić podstawą kolejnych propozycji. Wszystkie zgłaszane rozwiązania są 

notowane do chwili wyczerpania pomysłów. Zwieńczeniem burzy mózgów jest dokonanie 

logicznej selekcji i weryfikacji rozwiązań. 

 

Mapa myśli - pozwala zapisać w formie skojarzeń rezultat pracy ludzkiego umysłu. 

Podstawowe cechy tej techniki: temat zasadniczy wyobrażony jest, jako symbol centralny 
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na dużej planszy, główne zagadnienia tematu wychodzą od zagadnienia centralnego w 

postaci odgałęzień, zagadnienia mniej ważne pojawiają się, jako odgałęzienia drugiego i 

następnych stopni, każde z zagadnień może być przedstawione słownie lub za pomocą 

graficznego symbolu. Często dla wyróżnienia stosuje się różne kolory i podkreślenia a 

rozbudowanie systemu odgałęzień jest nieograniczone. Po zakończeniu pracy wybieramy 

należy dokonać selekcji i wybrać te elementy, które najlepiej oddają omawianą tematykę. 

 

Metoda sytuacyjna - nauczyciel przedstawia uczniom sytuację wymagającą 

podjęcia decyzji i doprowadza do zaproponowania przez uczniów różnych projektów 

decyzji. Uczniowie zdobywają nową wiedzę za pomocą środków dydaktycznych 

wskazanych przez nauczyciela i próbują przewidzieć konsekwencje każdej z 

zaproponowanych decyzji. Nauczyciel omawia przebieg gry oraz zbiera, podsumowuje i 

uogólnia nowopoznane wiadomości. 

 

Metoda biograficzna - polega na prezentowaniu i analizowaniu biografii znanych 

postaci, jednocześnie proponujemy uczniom określone wzorce osobowe. Przygotowanie 

gry polega na wybraniu postaci, zebraniu informacji o niej, sporządzeniu zestawu 

problemów, których rozwiązanie będzie możliwe dzięki poznaniu biografii. Dzięki jej 

stosowaniu możemy np.: określi, jakimi kryteriami kierował się bohater przy 

podejmowaniu konkretnych decyzji, zastanowi się, co uczyniłby znalazłszy się w innej 

[hipotetycznej] sytuacji, co stałoby się gdyby w konkretnej [istniejącej] sytuacji podjął inną 

decyzję. Wymaga wcześniejszego przygotowania uczniów, szczególnie, jeśli chodzi o 

zdobycie informacji o danej postaci przed lekcją.  

 

Metoda symulacyjna - polega na odtworzeniu - inscenizacji konkretnej sytuacji. 

Rozpoczyna się wprowadzeniem ucznia w sytuację i powiązaniem z nią posiadanej przez 

niego zdobytej wcześniej wiedzy. Konieczne jest zakończenie tej metody usunięciem 

niejasności i wątpliwości oraz wyjaśnieniem różnic pomiędzy odtworzonym przez 

uczniów, a faktycznym przebiegiem sytuacji. Dlatego też często jej zakończenie łączy się 

dyskusją nad przebiegiem wydarzenia.  
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Drama – jest specyficzną formą metody symulacyjnej nieprzypominającą 

typowego spektaklu teatralny. Istotą dramy jest stworzenie sytuacji, w której uczniowie 

mogliby identyfikować się z granymi postaciami i wczuwać się w ich osobowości. Podczas 

niej uczniowie mogą wypowiadać się gestem, ruchem, słowem i dźwiękiem na różne 

tematy. Metoda ta pozwala uczyć się przez działanie. Nie powinno być w niej podziału na 

aktorów i widzów – wszyscy powinni być aktywni, dużo miejsca należy pozostawić dla 

zachowań spontanicznych – nie może to być pamięciowe recytowanie ról.  

Przykłady technik dramowych:  

- rozmowa kilku postaci na temat, który dotyczy ich czasów, posługiwanie się 

argumentacją właściwą dla miejsca i czasu, w którym żyły; 

- wywiad z osobą, która odpowiadając na pytania ujawnia swoje [autentyczne] 

stanowisko [cele, motywy itp.] w danej sprawie, która naprawdę miała miejsce; 

- scenka grupowa, wprowadzająca w klimat epoki lub wydarzenia, pokazująca 

ważne zdarzenie, aktorzy korzystają z kostiumów i muzyki; 

- pantomima, wypowiedzenie swojego zdania za pomocą ruchu i gestów; 

- techniki manualno-plastyczne [wykonywanie rysunku, planu, mapy, makiety 

itp.]. 

 

Projekt edukacyjny (stosowany w gimnazjum i liceum) - duże zadanie 

wymagającego zdobywania, selekcjonowania, hierarchizowania i uogólniania informacji 

realizowane samodzielnie przez uczniów, a koordynowane przez nauczyciela. Realizują go 

grupy uczniów, które samodzielnie zdobywają informacje o jakimś szerszym niż zwykle 

zagadnieniu, opracowują je, a następnie prezentują innym. Jego rezultat podlega ocenie 

według jasnych dla wszystkich kryteriów.  

Realizacja zadań związanych z projektem wymusza aktywność i myślenie u 

uczniów oraz potrzebę samodzielnego zdobywania potrzebnej wiedzy. Proces zdobywania 

wiedzy prowadzi do realizacji postawionych celów a opracowywany problem ma 

praktyczne znaczenie dla ucznia. Podczas procesu realizowania projektu wiedza 

teoretyczna wprowadzana jest tylko wtedy, gdy jest to niezbędne. 

Planowanie projektu edukacyjnego rozpoczynamy od precyzyjnego określenia 

tematyki i postawienia celów ogólnych i operacyjnych. Następnie wskazujemy 

podstawowe treści merytoryczne, powiązania międzyprzedmiotowe oraz określamy 
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metody i formy pracy. Kolejnym etapem jest przydział zadań odpowiednio dobranym 

grupom i określenie terminów realizacji. Udzielenie instrukcji wykonawcom projektu, co 

do sposobu pracy, literatury i źródeł do wykorzystania, etapów realizacji projektu, terminu 

i sposobów prezentacji wyników. Ostatnim etapem jest prezentacja rezultatów pracy 

uczniów i poddanie jej ocenie zgodnie z kryteriami (znane uczniom przed rozpoczęciem 

pracy) – stopień osiągnięcia celów spełnienia wymagań instrukcji, jakość prezentacji, 

zainteresowanie słuchaczy, poprawność merytoryczna.  

 

Zasady doboru metod kształcenia: 

- zapewnienie jak najbliższego dostępu do poznawanej rzeczywistości 

(bezpośredniego lub pośredniego); 

- zapewnienie możliwości manipulowania przedmiotem poznania; 

- dobór metod do celów, treści, środków dydaktycznych oraz ilości czasu; 

- uwzględnienie poziomu intelektualnego i zainteresowań grupy; 

- uwzględnienie doświadczenia prowadzącego i jego stosunku do danej metody. 

 

Nauczanie aktywne i bezpośrednie - model nauczania wspomagający 

opanowywanie podstawowych umiejętności i wiadomości. Rozkładanie złożonych 

umiejętności i wiadomości na prostsze części składowe, łatwiejsze do opanowania. 

Wzbudzanie bezpośredniego i autentycznego zaangażowania się ucznia w naukę. 

Struktura: uzasadnienie potrzeby uczenia się danych wiadomości i umiejętności, 

wytworzenie pozytywnego nastawienia, prezentacja istotniejszej i trudniejszej wiedzy przy 

pomocy pokazu, uczniowskie ćwiczenia (krótkie i treściwe) z jednoczesnym 

przekazywaniem informacji zwrotnej przez nauczyciela (jakie postępy uzyskują), transfer 

zdobytej wiedzy i umiejętności na nowe i bardziej złożone sytuacje rozwiązywane przez 

uczniów samodzielnie.  

 

Uczenie się we współpracy: praca w grupach służąca szeroko rozumianej 

socjalizacji uczniów. Grupa wspólnie pracuje nad rozwiązaniem zadania, uzyskuje 

wspólny rezultat i ewentualną nagrodę. Grupa musi być złożona z uczniów dobrych, 

średnich i słabych oraz z przedstawicieli obu płci.  
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Metody poglądowe polegają na poznawaniu rzeczywistości przyrodniczej i 

społecznej przy pomocy obserwacji, myślenia i działań praktycznych. Procesy myślowe 

ucznia pobudzane są dzięki wykonywaniu różnych zadań, których podstawą jest 

bezpośredni kontakt z przedmiotem poznania lub jego zastępnikiem – środkiem 

dydaktycznym. Nabywanie wiedzy i umiejętności ma miejsce dzięki aktywnej pracy 

ucznia, a nie dzięki podawaniu gotowej wiedzy przez nauczyciela, który powinien pełnić 

funkcje organizacyjno-kierownicze. Kontakt ucznia z przedmiotem poznania lub środkami 

dydaktycznymi umożliwia sprawne kształtowanie wielu potrzebnych umiejętności. 

 

Metody poszukujące wymagają od uczniów samodzielnego, ale ukierunkowanego 

przez nauczyciela, poszukiwania wiedzy potrzebnej do odpowiadania na pytania, 

wykonywania zadań i ćwiczeń oraz rozwiązywania problemów. Umożliwiają zdobywanie 

wiedzy i umiejętności poprzez działanie. Zakładają dużą aktywność poznawczą ucznia i 

kierowniczo – organizacyjną rolę nauczyciela. 

 

Werbalizm polega na słownym przekazywaniu wiedzy przez nauczyciela przy 

zastosowaniu wyłącznie wykładu, opisu lub opowiadania. Jest to przywiązywanie 

nadmiernej wagi do słów i niedocenianie środków dydaktycznych oraz bezpośredniego 

oglądu. Werbalizm unika aktywnych działań ucznia i wszelkiej praktyki. Stanowi jedną z 

poważniejszych wad w pracy wielu nauczycieli. Uniemożliwia kształtowanie umiejętności. 

Jest to nauczanie wyjątkowo nieefektywne. 

 

Encyklopedyzm w nauczaniu polega na dążeniu do przekazania uczniowi jak 

największej ilości wiadomości. Prowadzi do przeładowania programu nauczania i 

pojedynczych lekcji nadmiarem szczegółowych informacji. Jego efektem jest brak czasu 

na kształtowanie umiejętności i pracę wychowawczą. Encyklopedyzm daje bardzo słabe 

rezultaty, jeżeli chodzi o przyrost wiedzy uczniów, ponieważ nie uwzględnia ich realnych 

potrzeb i możliwości. Połączony z nadmiernymi wymaganiami nauczyciela przyczynia się 

do zniechęcenia uczniów do nauki i szkoły, a nierzadko do rozwoju fobii szkolnych i 

załamań nerwowych. 
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ŚRODKI DYDAKTYCZNE W EDUKACJI SZKOLNEJ 

 

Środki dydaktyczne - przedmioty materialne i znaki symboliczne ułatwiające 

poznawanie rzeczywistości i nabywanie umiejętności jej przekształcania. Dostarczają 

uczniom określonych bodźców sensorycznych oddziaływujących na wzrok, słuch i dotyk, 

pozwalając na bezpośrednie i pośrednie poznanie rzeczywistości. Posługiwanie się 

środkami dydaktycznymi nie jest celem samym w sobie, lecz narzędziem służącym 

realizacji określonych zadań dydaktycznych.  

Podstawowe funkcje środków dydaktycznych: wywoływanie pozytywnych 

motywów uczenia się, umożliwianie wielostronnej aktywizacji uczniów, ułatwianie 

procesu poznawania rzeczywistości, weryfikowanie poznania teoretycznego, 

wywoływanie przeżyć, oddziaływanie wychowawcze, umożliwianie nabywania 

umiejętności przetwarzania rzeczywistości, przygotowanie ucznia do samokształcenia. 

 

Środki audiowizualne – programy telewizyjne(edukacyjne, popularnonaukowe, 

publicystyczno-informacyjne), nagrania magnetowidowe, filmy (dokumentalne, 

dydaktyczne, fabularne) oraz komputerowe programy multimedialne. Informacje są 

przekazywane za pośrednictwem specjalistycznego sprzętu i związanych z tym sprzętem 

materiałów, które pełnią rolę nośników informacji. Stosując środki audiowizualne 

oddziałujemy jednocześnie na wzrok i słuch uczniów, co powoduje wzrost efektywności 

procesów poznawczych. Środki audiowizualne mają także wiele właściwości, które są 

niezwykle przydatne do osiągania celów dydaktycznych. Służą zbliżaniu ucznia do 

poznawanej rzeczywistości, aktywizują postrzeganie oraz myślenie wyobrażeniowe i 

pojęciowe, kształtują umiejętności, budzą motywację do uczenia się poprzez wywołanie 

zainteresowania dla przedmiotu poznania. 

Powinno wykorzystywać się krótkie fragmenty (kilkuminutowe) programów 

telewizyjnych lub filmów dobrane pod względem przydatności do realizacji celów lekcji. 

Należy także pamiętać o tym, że te środki dydaktyczne powinny być jednymi z kilku 

stosowanych na lekcji, bowiem nie mogą one całkowicie zastąpić podręcznika lub innych 

źródeł wiedzy. Środki audiowizualne mogą posłużyć do przybliżenia poglądów, a w 

przypadku filmu zwłaszcza reakcji emocjonalnych ludzi w danym momencie dziejowym, 

określonym środowisku, a także do pokazania życia codziennego, obyczajów, strojów itp. 
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Film można wykorzystywać, jako wprowadzenie w sytuację problemową lub ilustrację 

problematyki, którą nauczyciel chce zaakcentować, a także dla wzbudzenia 

zainteresowania tematyką lekcji. Nie należy stosować filmów fabularnych do tworzenia 

ocen wydarzeń i postaci historycznych. Natomiast dobre rezultaty daje konfrontowanie 

postaci i wydarzeń występujących w filmie z informacjami o tych postaciach i 

wydarzeniach, zawartymi w podręcznikach. Uczeń, który pracuje z środkiem 

audiowizualnym musi być szczególnie dokładnie ukierunkowany, zarówno, co do sposobu 

pracy jak i pożądanych rezultatów. Pomocne jest sformułowanie pytań, na które powinien 

znaleźć odpowiedź. Zarówno filmy dokumentalne jak i fabularne często wykorzystywane 

są niewłaściwie a co za tym idzie nie są osiągane zamierzone cele edukacyjne. Wygodny i 

bezproblemowy odbiór informacji, stałe operowanie obrazem połączonym ze słownym 

objaśnieniem, zwalnia odbiorcę - ucznia od wysiłku umysłowego. Należy, więc pamiętać, 

że środki audiowizualne a szczególnie film powinny stanowić podstawę do pracy 

intelektualnej.  

 

Środki foniczne (audialne) – audycje radiowe, nagrania płytowe, nagrania 

magnetofonowe (słuchowiska, audycje dokumentalne, reportaże, muzyka). Możliwości 

wykorzystania: do rozwijania wyobraźni i fantazji uczniów; jako epizody wprowadzające 

nową wiedzę a w klasach starszych, jako źródło wiadomości, mogą również służyć do 

ilustrowania tekstu podręcznikowego lub opisu – opowiadania nauczyciela. Przydatne też 

są przy tworzeniu sytuacji problemowych.  

Do odbioru treści pochodzących ze środków fonicznych uczeń powinien zostać 

przygotowany poprzez wprowadzenie w tematykę i sformułowanie zadań 

ukierunkowujących uwagę. Ilość odtwarzanego materiału nie może być zbyt duża. 

Starannie trzeba dobierać krótkie, ale treściowo istotne fragmenty przydatne do 

zrealizowania celów lekcji. Konieczne jest omówienie, podsumowanie i uogólnienie 

rezultatów pracy uczniów. Środki foniczne warto uzupełniać się symbolicznymi i 

obrazowymi – zwłaszcza mapami i zdjęciami. 

 

Środki wizualne – przeźrocza, obrazy episkopowe, foliogramy, fazogramy. 

Wizualny obraz na nich przedstawiany musi być uzupełniany treściami słownymi lub 

tekstem dlatego też dobrze jest wykorzystywać pojedyncze ilustracje albo krótkie ich serie 
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do ilustrowania opowiadania lub jako podstawę opisu. Foliogramy i fazogramy można 

wykorzystywać do przedstawiania danych statystycznych w formie tabel, wykresów i 

diagramów a także różnorodnych schematów oraz map konturowych. Środki wizualne 

powinny nawiązywać do posiadanej przez uczniów wiedzy lub dawać możliwość nabycia 

nowych informacji. Obserwację uczniów trzeba ukierunkować postawieniem pytań lub 

problemów. Ilustracja i komentarz muszą stanowić jedność narracyjną a pomiędzy 

kolejnymi obrazami musi być ciągłość treściowa. Tempo prezentacji powinno być 

dostosowane do możliwości uczniów. Wykorzystując ilustracje podczas powtarzania i 

utrwalania wiedzy do ich objaśniania warto zaangażować uczniów.  

Najczęściej spotykanym błędem w wykorzystywaniu wszystkich środków o 

charakterze audio-wizualnym jest stosowanie ich „zamiast” właściwej lekcji, np. projekcja 

filmu przez całe 45 min. Kolejnym błędem jest prezentowanie różnych materiałów bez 

uświadomienia uczniom, w jakim celu jest to robione i wcześniejszego ukierunkowania 

obserwacji. Nauczycie, przed skorzystaniem z tych środków, powinien przygotować 

uczniów poprzez wprowadzenie w tematykę oraz ukierunkowanie uwagi na wybrane 

zagadnienia. Każde wykorzystanie filmu fabularnego i dokumentalnego wymaga pewnych 

uzupełnień ze strony nauczyciela. Obraz powinien być uzupełniony komentarzem słownym 

(opowiadaniem, opisem, zadawaniem pytań). Wszystkie materiały powinny być starannie 

przygotowane przez nauczyciela. Niezależnie od typu środków audiowizualnych 

prezentacje powinny być to krótkie (do 10-15 min. w trakcie całej lekcji). Wybiera się 

jedynie te fragmenty, które przydatne są do realizacji celów operacyjnych lekcji. Po 

projekcji można stawiać pytania: co widziałeś? co słyszałeś ? co czułeś ? co wiesz na pewno 

na dany temat ? czego się domyślasz ? czego musisz się jeszcze dowiedzieć ? Ułatwią one 

analizowanie, usystematyzowanie i uogólnienie zdobytych informacji. 

 

Mapy historyczne w edukacji. Umiejętność lokalizacji faktów historycznych w 

przestrzeni jest obok ich umieszczania w czasie podstawową formą konkretyzacji wydarzeń 

historycznych. Stąd ogromna rola mapy wśród środków dydaktycznych 

wykorzystywanych w uczeniu się historii. Mapy historyczne są obrazem przestrzeni 

geograficznej, na której zachodziły określone fakty historyczne. Występują różne rodzaje 

map historycznych, a w opracowaniach dydaktycznych spotykamy różne kryteria ich 

podziału. Praca z mapą wymaga od nauczyciela wdrożenia uczniów do umiejętnego 
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posługiwania się nią. Różnorodne możliwości zastosowania oraz łączenia z innymi 

środkami dydaktycznymi świadczą o ogromnej roli, jaką w nauczaniu historii mogą 

odegrać mapy historyczne.  

Rodzaje map historycznych  

- mapy rozwojowe, które obrazują pewien okres historyczny w sposób dynamiczny (np. 

„Polska Jagiellonów”); 

- mapy przekrojowe ukazujące elementy przestrzenne w sposób statyczny w ściśle 

określonym uczeni: momencie historycznym (np. „Europa po kongresie wiedeńskim”); 

- mapy problemowe poświęcone tylko jednemu zagadnieniu typu politycznego, 

gospodarczego lub społecznego (np. „Zbrodnie hitlerowskie na ziemiach polskich”).  

Podział ten można poszerzyć o mapy indukcyjne. Są to mapy zaopatrzone 

dodatkowo w kartony boczne o małych rozmiarach prezentujące w ujęciu szczegółowym 

określoną problematykę. Tego rodzaju mapki umożliwiają wdrażanie młodzieży do 

umiejętności dostrzegania związków przyczynowych. Na przykład w przypadku reformacji 

do wykazania związków pomiędzy charakterem gospodarki, a szerzeniem się reformacji.  

Ze względu na formalną budowę oraz miejsce usytuowania wyodrębniamy: mapy 

ścienne, atlasy, mapki w podręcznikach, mapki w zeszytach ćwiczeń, mapki konturowe, 

mapy plastyczne, mapy w postaci przezroczy, mapy w postaci fazo- i foliogramów, mapy 

zaprogramowane w komputerze.  

Podstawowe zasady pracy z mapą wymagają od nauczyciela zapoznania uczniów z 

umiejętnością czytania mapy historycznej. Odbywa się to przez zapoznanie uczniów z 

legendą mapy i jej symboliką oraz rozwijanie u uczniów umiejętności dostrzegania za 

symboliką mapy procesów historycznych jak też czynników warunkujących te procesy. 

Umiejętność pracy z mapą kształtujemy i rozwijamy u uczniów w toku edukacji szkolnej 

ze szczególnym uwzględnieniem zasady stopniowania trudności. Zaznajomienie uczniów 

z treściami mapy historycznej przebiega w trzech etapach. Podczas etapu pierwszego 

następuje postrzeganie, podczas którego młodzież odbiera obraz mapy w postaci 

rozmieszczonych na niej linii, sygnatur punktowych i powierzchniowych. Na drugim etapie 

uczniowie dokonują wstępnej analizy treści mapy, przez ustalenie między innymi 

znaczenia zastosowanych znaków powierzchniowych, punktów, symboli itp. Etap trzeci 

polega na posługiwaniu się językiem zewnętrznym mapy. Następuje wówczas 

identyfikacja sygnatur z oznaczonymi przez nie obiektami, faktami i zjawiskami 
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historycznymi. W tym etapie następuje nazwanie sygnatur, określenie kierunków 

geograficznych oraz umiejscowienie omawianych wydarzeń historycznych w czasie i 

przestrzeni. Pracę z mapą winna poprzedzić szczegółowa analiza legendy mapy, czyli 

zapisu przy pomocy symboli (znaków umownych w postaci geometrycznej, obrazów lub 

liter) informacji o przedstawionej na mapie rzeczywistości geograficznej i historycznej.  

Możliwości zastosowania mapy są bardzo różnorodne, może ona służyć pomocą w 

kształtowaniu ogólnych wyobrażeń dotyczących kształtu terytorialnego państwa, 

lokalizacji ważniejszych miejscowości omawianych w czasie lekcji jak też przy określeniu 

jej położenia w stosunku np. do określonego regionu, pobliskiej rzeki lub ważnego ośrodka 

życia politycznego, gospodarczego. Pomaga w unaocznianiu faktów oraz ich odniesieniach 

czasowych i przestrzennych, pozwalając dostrzec związki i zależności w omawianej 

problematyce lekcyjnej. Mapy są środkiem motywującym ucznia do pracy, symbolizują 

temat lekcji i związaną z nią problematykę. Stanowią ilustrację wiadomości lub źródło 

nowych informacji i mogą pomóc w ich porządkowaniu czy utrwalaniu. Mapy stanowią 

ważny element prac domowych oraz szeroko pojętego procesu samokształcenia uczniów. 

Pomagają nauczycielowi w stworzeniu sytuacji problemowej. 

Korzystne jest łączenie mapy z innymi środkami dydaktycznymi - tekstem, obrazem 

czy przeźroczami. Wiązanie mapy z tekstem lub obrazem nie może być czynnością 

przypadkową, ale powinno wynikać z określonej strategii nauczyciela podporządkowanej 

celom kształcenia. Mapy historyczne można także wzbogacać także nanosząc diagramy, 

które obrazują fakty i zjawiska określone liczbowo, a jednocześnie są dokładnie 

zlokalizowane w przestrzeni geograficznej oraz w czasie historycznym. Mapa z takimi 

sygnaturami nazywa się kartodiagramem. Jedną z kolejnych możliwości wzbogacenia 

szkolnych zasobów kartograficznych dają mapy na foliach, ale największe możliwości 

stwarza technika komputerowa. Pozwala ona nie tylko prezentować statyczne mapy, ale 

także je ożywiać symulując kierunek przemieszczenia się wojsk, szlaki podróży 

odkrywczych bądź testując wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu orientacji 

przestrzennej.  
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Przykład wykorzystania mapy. 

 

Przykładowe zadania dla ucznia wymagające korzystania z mapy 

1. Wymień państwa biorące udział w I Wojnie Światowej. 

2. Wykorzystując informacje przedstawione na mapie podaj nazwy krajów na terenie, 

których toczyły się działania wojenne. 

3. Nadaj tytuł mapie. 

 

Literatura popularnonaukowa - przedstawia zagadnienia naukowe w sposób 

przystępny i zrozumiały dla szerokiego ogółu społeczeństwa a jej celem jest 

popularyzowanie wyników badań naukowych. W szkolnej edukacji historycznej można ją 

stosować do uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania wiedzy podręcznikowej. Może służyć 

także do konfrontowania sposobu przedstawiania tego samego zagadnienia w publikacjach 

różnych autorów lub o zróżnicowanym charakterze. Przydatna jest do wykorzystania 
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podczas lekcji i w ramach pracy domowej. Dzięki pracy z literaturą popularnonaukową 

uczeń nabywa umiejętność wyszukiwania informacji w tego typu źródle wiedzy, a także 

uczy się weryfikowania informacje pochodzących ze źródeł naukowych i pozanaukowych. 

Umiejętne korzystanie z literatury popularnonaukowej, jako środka dydaktycznego sprzyja 

przygotowaniu ucznia do samodzielnego poszukiwania wiedzy i konfrontowania ze sobą 

różnych poglądów na ten sam temat. 

 

Literatura piękna – dzieła literackie (liryka, proza, dramat), jako środek dydaktyczny 

w nauczaniu historii może posłużyć do przybliżenia poglądów, a zwłaszcza reakcji 

emocjonalnych ludzi w danym momencie dziejowym i w określonym środowisku (okres i 

miejsce, w których żył autor), a także do pokazania życia codziennego, obyczajów, strojów 

itp. Literatura nie może zastąpić podręcznika i innych naukowych źródeł wiedzy. Za 

przydatne do celów dydaktycznych uważa się te utwory literackie, które przedstawiają 

autentyczne wydarzenia i postacie, chociaż zaistniałe sytuacje i prowadzone dialogi mogą 

być fikcyjne. Fikcja literacka nie może dotyczyć spraw podstawowych z dydaktycznego 

punktu widzenia dotyczących wiedzy historycznej. Szczególnie cenny w edukacji 

historycznej jest nurt powieści realistycznej i podróżniczej. Wykorzystywać należy ją w 

charakterze wprowadzenia w sytuację problemową lub ilustrację problematyki, którą 

nauczyciel chce zaakcentować, a także dla zainteresowania tematyką lekcji. Dobre 

rezultaty daje konfrontowanie postaci i wydarzeń występujących w dziele literackim z 

informacjami o tych postaciach i wydarzeniach, zawartymi w podręcznikach. Można 

również wykorzystywać literackie opisy zdarzeń typowych dla życia codziennego. 

Literatury pięknej nie powinno się natomiast stosować do tworzenia ocen zjawisk, 

wydarzeń i postaci. Uczeń, który pracuje z dziełem literackim, musi zostać przez 

nauczyciela ukierunkowany, zarówno, co do sposobu pracy jak i pożądanych rezultatów. 

Pomocne jest formułowanie pytań, na które musi znaleźć odpowiedź. Powinien on 

analizować nie cały utwór, lecz tylko fragment istotny ze względu na walory poznawcze, 

chociaż dobrze by było, aby uczeń znał wcześniej całość utworu.  

 

Źródła historyczne – wszelkie informacje o szeroko rozumianej przeszłości 

gdziekolwiek się one znajdują wraz z tym, co owe informacje przekazuje (definicja wg. 

Topolskiego). Przeszłość jest tu rozumiana bardzo szeroko obejmując również warunki, w 
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jakich żył człowiek. Źródła historyczne pozwalają poznać fakty w konkretnej postaci, 

zaciekawiają uczniów i spełniają funkcje kształcące szczególnie będąc przydatne przy 

wyrabianiu krytycyzmu. Nauczyciel powinien systematycznie wykorzystywać różnorodne 

materiały źródłowe w procesie dydaktycznym, gdyż dzięki temu uświadomi uczniom, że 

źródła historyczne są podstawą wiedzy o przeszłości. Stosowanie podczas lekcji historii 

źródeł umożliwia osiągnięcie wielu celów nauczania: min. wykształcenie umiejętności 

samodzielnego zdobywania wiedzy, poszukiwania potrzebnych wiadomości w różnych 

źródłach informacji, krytycznego stosunku do różnych źródeł wiedzy i ich 

hierarchizowania, aktywizowania i rozwijania intelektualnych możliwości uczniów. Praca 

ze źródłem wymaga od nauczyciela dużej odpowiedzialności, gdyż jest on organizatorem 

całego przedsięwzięcia, ale także osobą, która poprzez swoje umiejętności powinna przez 

cały czas kierować dyskusją, prezentować różne techniki pracy nad źródłami oraz uczyć 

krytycznego podejścia do materiału analizowanego. Materiały źródłowe są 

wykorzystywane przy różnych metodach nauczania: wykładzie lub opowiadaniu (do 

ubarwienia omawianych wydarzeń), przy pracy w grupach lub indywidualnej pod 

kierunkiem nauczyciela ( najczęściej polega to na analizie tekstu), jako podstawa do 

przeprowadzenia inscenizacji lub dramy, w metodzie projektów. Oprócz tego teksty 

źródłowe możemy wykorzystywać przy sprawdzaniu wiedzy uczniów. 

Z uwagi na bogactwo źródeł historycznych można je podzielić na określone rodzaje 

bądź typy. Ze względu na potrzeby współczesnej polskiej dydaktyki źródła najczęściej 

dzieli się na pisane i niepisane.  

Źródła pisane – zawarte w nich informacje zostały przedstawione przy pomocy pisma 

i mogą mieć charakter:  

- opisowy - relacje historiograficzne (kroniki, roczniki, prace historyczne, traktaty i 

rozprawy polityczne, żywoty), pamiętniki, dzieła literackie, prasa, epistolografia itp. 

- źródeł aktowych (dokumentalne): normatywne (konstytucje, uchwały, kodeksy, traktaty 

międzynarodowe itp.), akta administracyjne, sądowe lub policyjne będące śladem 

działalności bieżącej instytucji (akta spraw, umowy, wyroki sądowe, raporty policyjne, 

meldunki, zawiadomienia, rejestry, itp.). 

Źródła niepisane – wszelkie pozostałości czasów minionych występujące w postaci 

wytworów człowieka wraz z pełnionymi przez nie funkcjami niemające jednak formy 

opisowej. Zaliczyć do nich można: materiały ikonograficzne (obrazy, rzeźby itp.), zabytki 
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architektoniczne, przedmioty codziennego użytku, materiały numizmatyczne i 

filatelistyczne, broń, narzędzia pracy, materiały fotograficzne i filmowe (kroniki, filmy, 

zdjęcia itp.), nagrania foniczne na taśmie magnetofonowej. 

Podział ten jest umowny gdyż wiele materiałów źródłowych można zaklasyfikować 

jednocześnie do kilku kategorii, w zależności od tego, w jakim celu chcemy się nimi 

posłużyć i na co zwrócić uwagę. Dlatego też często są one dzielone na:  

- Źródła bezpośrednie – cząstki realnej rzeczywistości historycznej bezpośrednio działające 

na zmysły podmiotu poznającego dzięki temu elementy rzeczywistości poznaje on bez 

pośrednictwa innych osób. 

- Źródła pośrednie – przedstawione za [pośrednictwem znaków umownych (pismo, język) 

Praca ze źródłem wymaga odpowiedniego doboru materiałów źródłowych. Przed 

rozpoczęciem pracy nauczyciel powinien zapoznać uczniów z różnymi typami źródeł 

historycznych, zaprezentować ich klasyfikację, ilustrując to przykładami poszczególnych 

rodzajów źródeł, pokazując przy okazji ich charakterystyczne cechy, różnice w konstrukcji, 

języku, wymowie. Praca ze źródłem historycznym powinna być stopniowo 

rozbudowywana i wzbogacana o pytania i zadania o coraz większym stopniu trudności. 

Początkowo praca może opierać się o materiały, których odczytanie i interpretacja nie 

przysporzą większych trudności i zachęcą do twórczej pracy. Dopiero po pewnym czasie 

możliwe jest wprowadzanie materiałów trudniejszych, zarówno konstrukcyjnie jak i 

treściowo. Uczniowie powinni też być zapoznani z zasadami analizowania i krytyki źródeł. 

Najczęściej wykorzystywane są teksty źródłowe, które służą poznaniu faktów 

historycznych, kształtowaniu umiejętności analizowania czytanego tekstu oraz 

krytycznego podejścia do słowa pisanego. Lekcja poświęcona analizie tekstów źródłowych 

powinna być starannie przygotowana, a jej cele odpowiednio sformułowane.  

Dobór materiałów źródłowych będzie też zależny od tego, co nauczyciel pragnie 

osiągnąć poprzez ich prezentację oraz czemu ma służyć ich zastosowanie. Przy ich doborze 

nauczyciel winien ustalić, do czego chce je wykorzystać i jakie metody nauczania 

zastosuje. Uwzględnić także zgodności ze wskazaniami programu oraz zainteresowaniami 

i możliwościami percepcji intelektualnej młodzieży. Należy starać się, aby źródła były 

charakterystyczne dla omawianej epoki. Toteż podczas lekcji dotyczących średniowiecza 

najlepiej jest sięgać do kronik, kapitularzy, roczników, żywotów świętych, aktów 

lokacyjnych, statutów cechowych, dekretów soborowych i synodalnych czy aktów 
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fundacyjnych. Przy omawianiu czasów nowożytnych bazę źródłową można rozszerzyć o 

listy i pamiętniki, relacje z podróży, traktaty międzynarodowe, przywileje stanowe, 

konstytucje sejmowe i traktaty filozoficzne. Podczas pracy na historią XIX wieku należy 

skorzystać z materiałów prasowych, konstytucji państwowych, programów partii 

politycznych, karykatury politycznej, danych statystycznych czy fotografii. Dzieje XX 

wieku rozszerzają dodatkowo pulę dotychczasowych typów źródeł wzbogacając to 

wszystko jeszcze o nagrania foniczne i obrazowe. Materiały źródłowe stosowane na 

lekcjach powinny mieć odpowiednią objętość, dobrze, jeżeli jest ona dostosowana do typu 

materiału - im trudniejsze źródło, tym jego rozmiary powinny być mniejsze. Czytanie 

trudnego tekstu nie może zbytnio męczyć ucznia, gdyż odbije się to negatywnie na jego 

sprawności podczas analizy i krytyki źródła. Również ilość tekstów może stopniowo ulegać 

zwiększeniu, tak, aby kilka źródeł dotyczyło jednego zagadnienia bądź postaci 

historycznej.  

Zastosowanie od razu tekstu rozbudowanego, napisanego trudnym, urzędowym lub 

prawniczym językiem /np. konstytucja, umowa międzynarodowa, traktat/, tylko zniechęci 

ucznia do analizy i wywoła w nim uczucie niechęci do pracy ze źródłem. Nauczyciel musi 

też pamiętać, by teksty były podczas tych czynności dostępne bezpośrednio każdemu 

uczniowi. Tekst źródłowy należy przeczytać głośno i wyraźnie, wyjaśniając wszelkie 

wątpliwości językowe i wprowadzając wszelkie konieczne do pełnego zrozumienia treści 

przez uczniów uzupełnienia. Jeżeli wśród analizujących pojawią się odmienne interpretacje 

i oceny dotyczące zjawisk lub postaci występujących w tekstach, nauczyciel powinien 

czuwać nad przebiegiem dyskusji, a następnie podsumować ją. 

Zasady analizowania i krytyki źródeł polegają na: 

- określeniu z rodzaju źródła a jakim uczniowie mają do czynienia, kiedy powstało i kto 

jest jego autorem. 

- zwróceniu uwagi na konstrukcję źródła, jego język, narrację, ogólną wymowę, autora i 

adresata. 

- oddzieleniu analizy tekstowej od interpretacji. 

- usystematyzowaniu uzyskanych informacji. 

- konfrontacji informacji pochodzących z analizy źródła historycznego z podręcznikiem i 

innymi źródłami wiedzy historycznej. 
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- uogólnieniu wniosków płynących z analizy źródła w kontekście wiedzy historycznej 

uzyskanej uprzednio.  

Zasady pracy ze źródłem historycznym w procesie nauczania historii w szkole 

wymagają odpowiedzi na poniższe pytania: 

- czy źródła mają stanowić ilustrację zajęć lekcyjnych i potwierdzić wcześniej uzyskaną 

wiedzę podręcznikową?  

- czy praca nad źródłem ma dostarczyć zasadniczych informacji na dany temat i zastąpić 

inne metody zdobywania wiedzy, takie jak wykład czy pogadanka?  

- czy ma to służyć rozszerzeniu płaszczyzny informacyjnej i wzbogacić wiedzę już nabytą 

o pewne dodatkowe elementy?  

- czy chodzi o rekapitulację lub sprawdzenie wiedzy uczniowskiej na zakończenie 

określonego tematu lub po omówieniu większej partii materiału? 

Uczniowie muszą być świadomi, że niezależnie od typu materiału źródłowego ich 

praca nad źródłem powinna polegać na:  

- krytyce zewnętrznej tu niezbędnym wydaje się postawienie takich pytań jak: kim był 

autor? jaki jest jego związek z opisywanymi faktami? czy znał prawdę, mógł i chciał ją 

przekazać? jeśli prawda nie została przekazana, to dlaczego było to niemożliwe? 

- odczytaniu źródła oraz dokonaniu jego analizy i krytyki czynności bardzo złożonych. 

Dokonując krytyki źródła nie wystarczy tylko zapytać o to, co i gdzie znajduje się w 

tekście? Należy również spytać: co z tego wynika? jaki był tego cel? o czym to świadczy? 

itd. Elementarny rozbiór treści materiału nie może li tylko ograniczać się do zapytania o to, 

np. gdzie w tekście jest mowa o tym bądź o tamtym.  

- uporządkowaniu zdobytych w czasie pracy informacji. Pozwoli to również zastanowić się 

nad stopniem przydatności i wartości konkretnego materiału źródłowego podczas 

poznawania kolejnych zagadnień historycznych. Co więcej dzięki syntetyzowaniu i 

porządkowaniu wiedzy uczeń zapozna się ze sposobami wnioskowania historycznego i 

trybem uogólnień w procesie badawczym. Możliwe będzie też porównanie różnych źródeł 

dotyczących tego samego zagadnienia, zhierarchizowanie ich i ustalenie przyczyn 

ewentualnych przyczyn i niezgodności. 
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Przykład źródła historycznego, z obudową metodyczną.  

Jan Długosz, Roczniki czyli Kroniki Sławnego Królestwa Polskiego. [w:] T. Maresz, K. 

Juszczyk, Historia w tekstach źródłowych, wypisy, t. l. Rzeszów 1996, s. 122-123. 

(...) Znaleziono zaś w wojsku krzyżackim kilka ciężkich wozów wyładowanych pętami i 

kajdanami, które Krzyżacy przywieźli do wiązania jeńców polskich, obiecując sobie pewne 

zwycięstwo bez liczenia się z interwencją Bożą i nie myśląc o walce, ale o triumfalnym 

zwycięstwie. Znaleziono też inne wozy pełne sosnowych żagwi pomazanych jeszcze łojem 

i smołą, także strzały oblane łojem i smołą, którymi mieli ścigać pokonanych i 

uciekających, W pełnym pychy zadufaniu za wcześnie przygotowywali plany dotyczące 

sprawy spoczywającej w rękach Bożych, nie zostawiając miejsca na moc Bożą. Za 

słusznym jednak wyrokiem Bożym, który starł ich pychę, Polacy zakuwali ich w te pęta i 

kajdany. (...) Po rozbiciu taboru nieprzyjacielskiego wojsko królewskie przybyło na 

wzgórze, na którym znajdował się stały obóz wrogów, i zobaczyło wiele oddziałów i 

zastępów nieprzyjacielskich rozproszonych w ucieczce, jak błyszczały w promieniach 

słońca odbijających się w zbrojach, które niemal wszyscy mieli na sobie. Urządziwszy 

dalszy pościg za nimi (wojsko polskie), wkroczywszy na podmokłe łąki, rzuciło się na 

wrogów i pokonawszy garstkę, która odważyła się stawić opór, na rozkaz króla, by rycerze 

zaniechali rzezi, pozostały oddział pędzono nietknięty, nie dopuszczając się krwawych 

gwałtów. Wtedy to król polski dawszy znak rozkazał rycerzom ścigać uciekających 

wrogów, napomniwszy ich, by się absolutnie wstrzymali od rzezi. Pościg rozciągnął się na 

wiele mil. Garstka, która wcześniej rzuciła się do ucieczki, uszła. Wielu rycerzy schwytano 

i odprowadzono również do obozu, a zwycięzcy potraktowali ich łagodnie. Następnego 

dnia oddano ich królowi. Wielu wskutek tłoku i ścisku utonęło w stawie znajdującym się 

w odległości 2 mil od bitwy. Nadchodząca noc przerwała pościg. Zginęło w tej bitwie 50 

tysięcy wrogów, a 40 tysięcy dostało się do niewoli. Zagarnięto podobno 51 chorągwi 

wojennych. Zwycięzcy wzbogacili się bardzo łupami na wrogach. Chociaż jestem 

przekonany, że jest rzeczą trudną dokładnie obliczyć, ilu spośród wrogów zginęło, jednak 

droga na przestrzeni kilku mil była usiana trupami, ziemia nasiąknięta krwią zabitych, a 

powietrze napełniały wołania umierających i jęczących. 

Pytania i ćwiczenia do wykonania przez uczniów po zapoznaniu się z tekstem. 

Jakie były bezpośrednie następstwa bitwy grunwaldzkiej?  
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Które informacje potwierdzają przypuszczenia, że Krzyżacy byli pewni zwycięstwa 

w tej bitwie? 

Jak Polacy postąpili z rycerzami Zakonu po bitwie? Dlaczego król Władysław 

Jagiełło wydał takie polecenie w tej sprawie? 

 

Wybrana literatura: 

M. Bieniek, Dydaktyka Historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009. 

E. Chorąży, D. Konieczka-Śliwińska, S. Roszak, Edukacja historyczna w szkole. Teoria i 

praktyka, Warszawa 2008.  

J. Gajda, S. Juszczyk, B. Siemieniecki, Edukacja Medialna, Toruń 2002. 

M. Kujawska, Problemy współczesnej edukacji historycznej, Poznań 2001. 

J. Maternicki, Cz. Majorek, A. Suchoński, Dydaktyka historii, Warszawa 1994.  

Media i metody wspomagające jakość kształcenia, praca zbiorowa pod red. K. 

Jankowskiego, B. Sitarskiej, C. Tkaczuka, Siedlce 2005.  

Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii, red. R.F. 

Prinke, Poznań 2007. 

Metody komputerowe w badaniach i nauczaniu historii, red. K. Narojczyk, B. Ryszewski, 

Olsztyn 2005. 

Multimedia w edukacji historycznej i społecznej, red. J. Rulka, B. Tarnowska, Bydgoszcz 

2002. 

Z. Osiński, Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Toruń 2006. 

A. Suchoński, Środki audiowizualne w nauczaniu i uczeniu się historii, Warszawa 1987. 

Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, red. K. Kruszewski, Warszawa 2002. 

Toruńskie Spotkania Dydaktyczne III. Źródła w edukacji historycznej, red. S. Roszak, M. 

Strzelecka, A. Wieczorek, Toruń 2006, 

Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów pod 

red. Jerzego Maternickiego, Warszawa 2004. 

A. Zielecki, Mapa w nauczaniu historii, Warszawa 1984. 

Zielecki, Środki dydaktyczne w nauczaniu i uczeniu się historii, Rzeszów 1978. 

A. Zielecki, Wprowadzenie do dydaktyki historii, Kraków 2007. 
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PRZYKŁADY KONSPEKTÓW LEKCJI PROWADZONYCH PRZEZ 

PRAKTYKANTA/PRAKTYKANTKĘ 

 

PRZYKŁADOWY KONSPEKT LEKCJI HISTORII  

Klasa:         Data: 

Temat: Epoka wielkich odkryć geograficznych. 

Czas: 2 godziny lekcyjne 

Cel ogólny lekcji: Poznanie przyczyn, przebiegu i skutków wielkich odkryć geograficznych 

Cele operacyjne lekcji :               

Wymagania: 

I. Wiadomości: K P R D 

Kat. A. Zapamiętanie.  

Uczeń zapamięta fakty i postaci: 

 

- dopłynięcie do Przylądka Dobrej Nadziei 1488 r.  +   

- odkrycie kontynentu amerykańskiego przez K. Kolumba 1492 r. +    

- kolejne wyprawy K. Kolumba 1493-1504 r.    +  

- opłynięcie Afryki i dotarcie do Indii 1497-1498 r.  +   

- dotarcie Amerigo Vespucciego do wschodnich wybrzeży Ameryki Południowej w 

1499 r. 

 +   

- opłynięcie ziemi przez F. Magellana 1519-1522 r.  +   

- wyprawy J. Cabota do Ameryki Północnej, odkrycie Labradoru i Nowej Funlandii 

1497-1498 r. 

   + 

- podbój Meksyku przez Ferdynanda Cortesa 1518-1521 r.   +  

Podbój Peru przez Franciszka Pizarro 1531-1533 r.   +  

- wyprawa F. Cartiera 1534 r.    + 

- K. Kolumb +    

- Vasco da Gama  +   

- Amerigo Vespucci +    

- F. Magellan  +   

- Bartolomeo Diaz  +   

- J. Cabot    + 

- F. Cartier    + 

- Henryk Żeglarz  +   
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- Izabela Kastilijska  +   

- F. Cortes   +  

- F. Pizarro   +  

- Aleksander VI    + 

- Montezuma    + 

Kat. B. Rozumienie. 

 Uczeń rozumie pojęcia i wydarzenia 

 

- karawela +    

- astrolabium   +  

- busola +    

- konkwistador   +  

- przyczyny podejmowania wypraw przez Europejczyków +    

- wpływ rozwoju nawigacji i budowy statków na rozwój żeglarstwa   +   

- znaczenie bulli papieskiej „Inter cetera”    + 

- skutki polityczne, gospodarcze i społeczne odkryć geograficznych  +    

II. Umiejętności  

Kat. C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych: 

- uczeń potrafi: przedstawić wyobrażenia ludzi dotyczące kształtu Ziemi i porównać 

je z wiedzą współczesną 

+    

- wymienić głównych podróżników i ich osiągnięcia +    

- wskazać na mapie trasy podróżników  +   

- wymienić i wskazać na mapie państwa, które odegrały czołową rolę w okresie 

wielkich odkryć geograficznych (Portugalia, Hiszpania, Anglia, Francja) 

 +   

- wyjaśnić wpływ odkryć geograficznych na życie codzienne Europejczyków  +   

Kat. D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:     

- wyjaśnić wpływ odkryć geograficzny na handel europejski, upadek handlu 

śródziemnomorskiego i bałtyckiego (Hanza) 

  +  

- przeanalizować i ocenić postępowanie konkwistadorów    +  

- potrafi analizować źródła historyczne, które przedstawiają przebieg wypraw    + 

- potrafi wyjaśnić różnice między kolonizacją hiszpańską a portugalską    + 

- dokonać klasyfikacji skutków wypraw na pozytywne i negatywne   +  

Kat. E. Postawy i przekonania: 

1. Nabędzie przekonania, że praca nad sobą, wyobraźnia oraz dążenie do celu przynosi 

efekty i przyczynia się rozwoju zarówno jednostki, jak i społeczeństwa. 
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2. Nabędzie przekonania, że dla korzyści własnych lub ogółu, nie wolno niszczyć kultury i 

dorobku innych społeczeństw, ras i narodów. 

 

Środki dydaktyczne: atlas historyczny, mapa, ilustracje, Encyklopedia Multimedialna 

PWN – Historia, Internet. 

Metody nauczania: praca pod kierunkiem nauczyciela z wykorzystaniem komputera, praca 

w grupach, wykład, rozmowa nauczająca. 

Tok lekcji: 

Element lekcji Czas trwania Czynności nauczyciela Czynności ucznia 

Czynności 

organizacyjno 

porządkowe 

6 min Sprawdzenie listy obecności  

Rekapitulacja 

wtórna 

7 min Jak wyobrażono sobie kształt Ziemi w 

średniowieczu? 

Jaką rolę odgrywał handel lewantyński? 

Jakie skutki miało zajęcie Azji Mniejszej 

i Konstantynopola przez Turków? 

Uczniowie próbują odpowiedzieć 

na pytania 

Wprowadzenie 

nowego tematu 

lekcji. 

5 min Podanie tematu lekcji. Omówienie jej 

celów 

 

Praca nad 

nowym 

materiałem. 

30 min Nauczyciel stara się wspólnie z uczniami 

wyjaśnić, dlaczego tak bardzo ważna 

była droga do Indii. 

Nauczyciel wyjaśnia główne przyczyny 

wypraw geograficznych oraz wydarzenia 

które je umożliwiły. 

 Nauczyciel dzieli klasę na 4 grupy. 

Wyznacza szefa grupy i sekretarza. 

Każda grupa ma poszukać informacji na 

temat wypraw geograficznych innego 

kraju. Ustala, że każda z grup około 10 

minut na przygotowanie i 5 minut na 

zreferowanie wyników swoich 

poszukiwań. Grupy wybierają swojego: 

szefa, sekretarza i sprawozdawcę. 

Uczniowie mają skorzystać z tekstów 

Uczniowie starają się udzielić 

odpowiedzi. 

 

 

 

 

 

Uczniowie w I grupie opracowują 

wyprawy portugalskie, w grupie 

II hiszpańskie, w grupie III 

angielskie, w grupie IV 

francuskie. 

 

Po przygotowaniu materiału 

sprawozdawca każdej grupy 

prezentuje zdobyte wiadomości 
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źródłowych znajdujących się na 

portalach internetowych. 

oraz pokazuje na mapie przebieg 

poszczególnych wypraw. 

 10 min Nauczyciel omawia skutki wypraw 

geograficznych – wzbogacając swą 

wypowiedź ilustracjami i prezentacją 

komputerową. 

 Uczniowie słuchają i  

oglądają.  

Rekapitulacja 

pierwotna 

32 min Nauczyciel dzieli klasę na grupy 

dwuosobowe i każe sporządzić notatkę 

za pomocą komputera pt. „Przyczyny i 

skutki odkryć geograficznych”. 

Nauczyciel szczegółowo przedstawia 

zadanie:  

- uruchom edytor tekstu Word, 

- sformatuj teks: rozmiar czcionki 13; 

krój Times New Roman lub Arial, 

cały tekst wyjustuj, tytuł notatki 

napisz italiką i pogrub. 

- Wykorzystaj materiały z 

Encyklopedii Multimedialnej PWN-

Historia oraz Internetu  

- skopiuj do notatki dwie dowolne 

ilustracje dotyczące jej tematu 

- skutki wypraw umieść w tabelce w 

dwóch kolumnach: pozytywne i 

negatywne, format tabeli - elegancki 

- wydrukuj pracę i następnie zapisz ją 

na dysku. 

Nauczyciel kontroluje pracę, wyjaśnia i 

pomaga w rozwiązywaniu ewentualnych 

problemów. Podsumowuje i ocenia 

pracę. 

Praca domowa: wklej notatkę do zeszytu 

oraz napisz esej pt. „Czy obecny świat 

dzięki odkryciom geograficznym jest 

lepszy czy gorszy?” 

Uczniowie uruchamiają edytory i 

wykonują pracę. 
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PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ LEKCJI Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE  

 

Temat: Norma prawna a inne typy norm.1 

Cel ogólny lekcji: 

-zapoznanie uczniów z problematyką funkcjonowania norm w życiu publicznym. 

Cele operacyjne: 

Poziom: Wiadomości. 

A. Zapamiętanie. 

Uczeń:  

- zna/pamięta pojęcia: etyka, kodeks etyki, etyka biznesu, szara strefa, zawód 

zaufania publicznego, nepotyzm, korupcja, mobbing, norma prawna, ( w tym 

budowa normy prawnej); 

- zna/pamięta przykłady założeń etycznych i norm prawnych ( kodeksy etyki 

lekarskiej, prawniczej, normy prawnej) 

- zna/pamięta przykłady działań łamiących normy prawne i zasady etyki w życiu 

społecznym i politycznym; 

-  zna/pamięta funkcje norm prawnych i etycznych w życiu społecznym i 

politycznym. 

B. Rozumienie. 

Uczeń: 

- rozumie powyższe pojęcia; 

- łączy wiadomości o uczciwych i nieuczciwych działaniach z społeczno-polityczną 

funkcją norm   

Poziom: Umiejętności. 

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych. 

Uczeń: 

- stosuje poznane pojęcia; 

- potrafi, na podstawie przykładów, scharakteryzować działania zgodne z zasadami 

etyki i normami prawnymi; 

                                                 
1 Podstawa programowa wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej; 

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Wiedza-o-spoleczenstwie  

https://podstawaprogramowa.pl/Szkola-podstawowa-IV-VIII/Wiedza-o-spoleczenstwie


 

 

51 

 

- potrafi, na podstawie przykładów, scharakteryzować działania łamiące zasady etyki 

i normy prawne w życiu gospodarczym i podać ich przykłady; 

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach nowych/problemowych. 

Uczeń: 

- zauważa wzajemne powiązania sfery prawnej i etycznej oraz życia politycznego, 

społecznego i gospodarczego; 

- potrafi ocenić koszty społeczne łamania norm; 

- poszukuje metod i środków, które pozwalają manifestować społeczny sprzeciw 

wobec działań nieetycznych w życiu publicznym w ramach państwa prawa; 

Poziom: Postawy i przekonania. 

E. Ocenianie, wartościowanie, ujawnianie poglądów. 

Uczeń: 

- potrafi ocenić rolę zachowywania zasad etycznych w sferze publicznej i prywatnej 

oraz ich wpływ na funkcjonowanie państwa prawa; 

 

Formy pracy: 

Metody: rozsypanka, rozmowa nauczająca, praca z tekstem źródłowym, schemat, 

metoda problemowa 

 

Środki dydaktyczne:  

P. Krzesicki, P. Kur, M. Poręba, Wiedza o społeczeństwie. Gimnazjum. Podręcznik, cz. 

2, Warszawa 2010, s. 176- 181; 

I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T. Makowski, dziś i Jutro. Wiedza o społeczeństwie z 

cwiczeniami dla klas I – III gimnazjum. Częśc 2, Straszyn 2011, s. 160- 163; 

Tekst Przysięgi Hipokratesa.2 

Tekst współczesnej przysięgi lekarskiej3. 

 

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z problematyką funkcjonowania zasad 

etyki w życiu społeczno- gospodarczym. Jako wprowadzenie do tematu proponujemy 

                                                 
2 http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/hipokr.  
3 http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/etyka.  

http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/hipokr
http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil68/tematy/etyka
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uczniom rozsypankę wyrazową. Metoda polega na odgadnięciu pojęć typu: etyka, szara 

strefa, zawód zaufania publicznego, nepotyzm, korupcja, mobbing. Uczniowie pracują 

w grupach ławkowych. Ich zadaniem jest dopasowanie nazw/pojęć dydaktycznych z 

ich definicjami4. Po wykonaniu zadania uczniowie przedstawiają wyniki swoich prac 

na forum klasy i, po akceptacji nauczyciela, wklejają do zeszytów prawidłowo 

zestawione definicje.  

Stosując rozmowę nauczającą przywołujemy znane uczniom przykłady 

kodeksów etycznych, ( np. kodeks etyki lekarskiej). W celu zobrazowania roli 

kodeksów etycznych proponujemy uczniom pracę z tekstami źródłowymi - kodeksami: 

historycznym i współczesnym etyki lekarskiej. Analizę rozpoczynają werbalne 

prezentacje tekstów. Wygłaszają je chętni lub wskazani przez nauczyciela uczniowie. 

Po wysłuchaniu obu przysiąg prosimy słuchaczy, aby spróbowali określić 

najważniejsze zasady, które zostały ujęte w obu tekstach. Następnie prosimy, aby 

zastanowili się, do jakich sytuacji mogłoby dojśc, gdyby powyższe zasady etyki zostały 

złamane przez lekarza. Prosimy, aby na tej podstawie wywiedli znaczenie określenia 

zawód zaufania publicznego. 

Wprowadzamy tematykę gospodarczą. Prosimy o zinterpretowanie źródła 

ikonograficznego (rysunku satyrycznego5), przedstawiającego zjawisko szarej strefy. 

Prosimy uczniów aby spróbowali zidentyfikować przyczyny i cele, dla których 

przedsiębiorcy i pracownicy decydują się na działania w szarej strefie. Propozycje 

uczniów, po wspólnej weryfikacji na forum klasy zostają zapisane na tablicy w dwóch 

kolumnach: odpowiednio dla każdej ze stron stosunku pracy. Zastanawiamy się jakie 

są koszty społeczne i koszty ekonomiczne działania szarej strefy dla funkcjonowania 

państwa.  

Omawiając temat szkodliwości zachowań nieetycznych w gospodarce musimy 

pomóc uczniom w dostrzeżeniu jej związków z obszarem ekologii. Pretekstem do 

krótkiej dyskusji będzie film Greenpeace song wmv6. Zadaniem uczniów będzie 

uchwycenie jego przesłania/ haseł ideowych a także określenie obszarów działań 

człowieka, przeciw którym występuje. Uczniowie powinni zauważyć zagrożenia 

                                                 
4 Materiały umieszczono na końcu scenariusza. 
5 Rysunek umieszczono na końcu scenariusza.  
6 Link do filmu znajduje się na końcu scenariusza. 



 

 

53 

 

dotyczące zanieczyszczeń wód i lasów planety związane z ich nadmierną eksploatacją 

gospodarczą. W podsumowaniu lekcji podkreślamy powiązania między brakiem 

stosowania zasad etycznych w życiu gospodarczym i społecznym oraz ekologią  a 

zjawiskami patologicznymi (szara strefa, mobbing, degradacja środowiska 

naturalnego). 

Zadaniem domowym uczniów będzie zaproponowanie sposobów, które łagodzą 

dewastację środowiska naturalnego.  

 

Środki dydaktyczne. 

Materiały do zadania typu: rozsypanka wyrazowa/definicyjna: 

 

norma prawna-  «reguła zachowania się, skonstruowana na podstawie przepisów 

prawa»7 

  

etyka moralność; nauka o moralności, filozofia  

moralności; określony system etyczny; ogół zasad i norm  

postępowania obowiązujących w danej epoce i środowisku8.  

Etym. - gr. ēthikē 'moralność' z r.ż. od ēthikos  

'moralny; etyczny' od ēthos, zob. etos9.  

  

nepotyzm - nadużycie zajmowanego stanowiska przez  

faworyzowanie, protegowanie krewnych a. Ulubieńców 

Etym. - łac. nepos dpn. nepotis 'bratanek; wnuk'10. 

 

korupcja - zepsucie, demoralizacja; przekupstwo,  

łapownictwo, sprzedajność. 

korumpować demoralizować; przekupywać.  

Etym. - łac. corruption 'zepsucie; przekupstwo' od  

                                                 
7https://sjp.pwn.pl/sjp/norma-prawna;2490848.html;  Zobacz też budowa normy prawnej: 

https://eszkola.pl/wos/normy-prawne-3589.html   
8 http://www.slownik-online.pl/kopalinski/9245E078F2A2506CC12565BE003BA725.php  
9 http://www.slownik-online.pl/kopalinski/9245E078F2A2506CC12565BE003BA725.php  
10 http://www.slownik-online.pl/kopalinski/F40BEA1D3930CC0FC125656F001CA64E.php 

https://sjp.pwn.pl/sjp/norma-prawna;2490848.html
https://eszkola.pl/wos/normy-prawne-3589.html
http://www.slownik-online.pl/kopalinski/9245E078F2A2506CC12565BE003BA725.php
http://www.slownik-online.pl/kopalinski/9245E078F2A2506CC12565BE003BA725.php
http://www.slownik-online.pl/kopalinski/F40BEA1D3930CC0FC125656F001CA64E.php
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corrumpere 'rozszarpać; zniszczyć; zepsuć (moralnie)';  

 

 mobbing - wrogie i nieetyczne, systematycznie powtarzające się zachowanie, 

skierowane wobec jednej lub kilku osób, którego rezultatem jest psychiczne, 

psychomatyczne i społeczne "wyniszczanie" pracownika.  

Szczególnie ważny jest w tym przypadku aspekt zdrowotny całego zagadnienia, co 

odróżnia zjawisko mobbingu od zwyczajowego konfliktu. Pod wpływem mobbingu 

osoby poszkodowane zostają zepchnięte w beznadziejność, bezradność oraz tracą 

możliwość obrony.  

Tego rodzaju działania charakteryzują się dużą częstotliwością występowania i 

utrzymywania się przez dłuższy okres11.  

 

zawód zaufania publicznego - polega na wykonywaniu zadań o szczególnym 

charakterze z punktu widzenia zadań publicznych, troski o realizację interesu 

publicznego, a który, w szczególności 

- jest wykonywany przez osoby posiadające kwalifikacje określone w przepisach 

właściwych dla danego zawodu; 

- jest wykonywany w formach określonych w przepisach właściwych dla danego 

zawodu; 

- wiąże się z przynależnością do samorządu zawodowego; 

- tworzy szczególną więź zaufania między osobą wykonującą zawód i świadczącą 

usługi na rzecz klienta a klientem; 

- wiąże się z dostępem do informacji dotyczących sfery prywatności osoby fizycznej 

lub tajemnicy przedsiębiorcy; 

- gwarantuje, że informacje, o których mowa w punkcie 5, uzyskane przez 

wykonującego zawód stanowią, w zakresie wynikającym z przepisów właściwych dla 

danego zawodu, tajemnicę zawodową, której ujawnienie może nastąpić jedynie w 

przypadkach określonych w przepisach ustawowych; 

                                                 
11 http://www.solidarnosc.eti.pg.gda.pl/mobbing/definicja_mobbingu.pdf 

http://www.solidarnosc.eti.pg.gda.pl/mobbing/definicja_mobbingu.pdf
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- osoba wykonująca zawód zaufania publicznego, kieruję się zasadami etyki 

zawodowej12.  

 

Przysięga Hipokratesa (fragment). 

Przysięgam na Apollona lekarza13, na Asklepiosa14, Hygieję15, i Panaceję16 oraz na 

wszystkich bogów i boginie, biorąc ich na świadków, że wedle mej możności i 

rozeznania będę dochowywał tej przysięgi i tych zobowiązań. Mistrza mego w tej sztuce 

będę szanował na równi z rodzicami, (...)prawideł, wykładów i całej pozostałej nauki 

będę udzielał swym synom, synom swego mistrza oraz uczniom, wpisanym i związanym 

prawem lekarskim, poza tym nikomu innemu. Będę stosował zabiegi lecznicze wedle 

mych możności i rozeznania ku pożytkowi chorych, broniąc ich od uszczerbku i krzywdy. 

Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani nikomu nie będę jej 

doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka poronnego. (...)Cokolwiek bym 

podczas leczenia, czy poza nim, z życia ludzkiego ujrzał, czy usłyszał, czego nie należy 

na zewnątrz rozgłaszać, będę milczał, zachowując to w tajemnicy. Jeżeli dochowam tej 

przysięgi, i nie złamię jej, obym osiągnął pomyślność w życiu i pełnieniu tej sztuki, 

ciesząc się uznaniem ludzi po wszystkie czasy; jeżeli ją przekroczę i złamię, niech mnie 

los przeciwny dotknie. 

 

Przyrzeczenie lekarskie. 

 Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich Mistrzów nadany mi tytuł lekarza i 

w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam: obowiązki te sumiennie 

spełniać; służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu; według najlepszej mej wiedzy 

przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom, a chorym nieść pomoc bez żadnych 

różnic, takich jak: rasa, religia, narodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy i inne, 

mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek; nie nadużywać ich 

zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego; strzec godności 

stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić, a do kolegów lekarzy odnosić się z należną 

                                                 
12 http://www.liderhaus.pl/index.php?action=faq&start=faq&ID=20  
13 Bóg lecznictwa w mitologii greckiej. 
14 Bóg sztuki lekarskiej w mitologii greckiej. 
15 Boginii zdrowia w mitologii greckiej. 
16 Boginii uzdrawiająca za pomocą ziół w mitologii greckiej.  

http://www.liderhaus.pl/index.php?action=faq&start=faq&ID=20
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życzliwością, nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając 

na względzie dobro chorych; stale poszerzać swą wiedzę lekarską i podawać do 

wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić.  

          PRZYRZEKAM TO UROCZYŚCIE! 

 

Rysunek satyryczny obrazujący szarą strefę. 

 

Źródło: 

https://www.google.pl/search?q=szara+strefa&hl=pl&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_plPL3

83PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uSfhUrLVK4aJ5ATWuICQA

w&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1133&bih=716#facrc=_&imgdii=_&imgrc=FLnex

0KlrJAlSM%253A%3BxjXMLIVn9nh4BM%3Bhttp%253A%252F%252Fth.interia.p

l%252F11%252Cg05b71d851286385%252Fi495968.jpg%3Bhttp%253A%252F%252

Fgaleria.interia.pl%252Fpraca%252Cw_id%252C433016%3B500%3B320 

 

Film.  

http://www.youtube.com/watch?v=d1u23lboegc 

 

https://www.google.pl/search?q=szara+strefa&hl=pl&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uSfhUrLVK4aJ5ATWuICQAw&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1133&bih=716#facrc=_&imgdii=_&imgrc=FLnex0KlrJAlSM%253A%3BxjXMLIVn9nh4BM%3Bhttp%253A%252F%252Fth.interia.pl%252F11%252Cg05b71d851286385%252Fi495968.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgaleria.interia.pl%252Fpraca%252Cw_id%252C433016%3B500%3B320
https://www.google.pl/search?q=szara+strefa&hl=pl&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uSfhUrLVK4aJ5ATWuICQAw&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1133&bih=716#facrc=_&imgdii=_&imgrc=FLnex0KlrJAlSM%253A%3BxjXMLIVn9nh4BM%3Bhttp%253A%252F%252Fth.interia.pl%252F11%252Cg05b71d851286385%252Fi495968.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgaleria.interia.pl%252Fpraca%252Cw_id%252C433016%3B500%3B320
https://www.google.pl/search?q=szara+strefa&hl=pl&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uSfhUrLVK4aJ5ATWuICQAw&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1133&bih=716#facrc=_&imgdii=_&imgrc=FLnex0KlrJAlSM%253A%3BxjXMLIVn9nh4BM%3Bhttp%253A%252F%252Fth.interia.pl%252F11%252Cg05b71d851286385%252Fi495968.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgaleria.interia.pl%252Fpraca%252Cw_id%252C433016%3B500%3B320
https://www.google.pl/search?q=szara+strefa&hl=pl&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uSfhUrLVK4aJ5ATWuICQAw&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1133&bih=716#facrc=_&imgdii=_&imgrc=FLnex0KlrJAlSM%253A%3BxjXMLIVn9nh4BM%3Bhttp%253A%252F%252Fth.interia.pl%252F11%252Cg05b71d851286385%252Fi495968.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgaleria.interia.pl%252Fpraca%252Cw_id%252C433016%3B500%3B320
https://www.google.pl/search?q=szara+strefa&hl=pl&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uSfhUrLVK4aJ5ATWuICQAw&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1133&bih=716#facrc=_&imgdii=_&imgrc=FLnex0KlrJAlSM%253A%3BxjXMLIVn9nh4BM%3Bhttp%253A%252F%252Fth.interia.pl%252F11%252Cg05b71d851286385%252Fi495968.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgaleria.interia.pl%252Fpraca%252Cw_id%252C433016%3B500%3B320
https://www.google.pl/search?q=szara+strefa&hl=pl&qscrl=1&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=uSfhUrLVK4aJ5ATWuICQAw&sqi=2&ved=0CDkQsAQ&biw=1133&bih=716#facrc=_&imgdii=_&imgrc=FLnex0KlrJAlSM%253A%3BxjXMLIVn9nh4BM%3Bhttp%253A%252F%252Fth.interia.pl%252F11%252Cg05b71d851286385%252Fi495968.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fgaleria.interia.pl%252Fpraca%252Cw_id%252C433016%3B500%3B320
http://www.youtube.com/watch?v=d1u23lboegc
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.  

Przykładowe cele taksonomiczne opracowane dla lekcji wprowadzającej nowy 

materiał  

dla kategorii: 

 „państwo”,  

 „władza demokratyczna”,  

„prawa człowieka”, 

 „prawa obywatelskie”, 

 „system wyborczy”1.  

 

Wprowadzenie. 

Tematyka wprowadza wiadomości o charakterze chronologiczno- problemowym na 

poziomach A i B. Jej celem jest przekaz wiadomości ogólnych o historii ustroju w 

kontynentalnym i anglosaskim/amerykańskim kręgu polityczno-kulturowym. Kieruje 

uwagę uczniów na geopolityczne rozmieszczenie państw o charakterze demokratycznym. 

Umiejętności, które ćwiczymy na podstawie powyższego materiału należą do 

kategorii C, D i E.  

 

Cele operacyjne: 

Wiadomości. 

 

A. Uczeń zna/pamięta: 

- cechy i funkcje państwa 

- zasady ustroju demokratycznego 

- podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie w państwach demokratycznych 

                                                 
1 Por.: Podstawa programowa kształcenia ogólnego. Wiedza o społeczeństwie. Liceum ogólnokształcące i 

technikum- zakres rozszerzony, cz. VII. Rywalizacja o władzę. 
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- podstawowe cechy tradycji państwowo – ustrojowe: demokracji antycznej, 

kontynentalnej (w tym polskiej), amerykańskiej 

- cechy i funkcje demokracji:  

- przedstawicielskiej  

- bezpośredniej 

- większościowej 

- konstytucyjnej 

- podstawowe prawa człowieka; 

- pojęcia: państwo, ustrój demokratyczny, system większościowy i 

proporcjonalny 

B. Uczeń rozumie: 

- zasady funkcjonowania państwa 

- zasady funkcjonowania państwa w ustroju demokratycznym 

- zakres praw i obowiązków obywatelskich 

- zakres praw przysługujących jednostkom i społecznościom w państwie 

demokratycznym 

- zasady funkcjonowania demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej 

- zasady funkcjonowania systemu większościowego i proporcjonalnego 

- tradycje historyczne wybranych systemów demokratycznych 

(europejskich/kontynentalnych oraz systemu brytyjskiego i amerykańskiego);  

- wyżej wymienione pojęcia 

Umiejętności. 

C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych; uczeń potrafi: 

- scharakteryzować: 

-  funkcje państwa 

- zasady ustroju demokratycznego 

-  prawa i obowiązki obywatelskie 

- podstawowe prawa człowieka 

-  zasady funkcjonowania demokracji bezpośredniej i przedstawicielskiej 

- zasady funkcjonowania systemu większościowego i proporcjonalnego 

- opisuje tradycje historyczne i ustrojowe państwowości polskiej, systemu 

kontynentalnego i tradycje anglosaskie 
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- posługuje się wyżej wymienionymi pojęciami 

- wskazuje na mapie obszary o różnych tradycjach ustrojowo – państwowych; 

D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych: 

- Potrafi wykazać różnice w tradycjach ustrojowo – państwowych państw 

kontynentalnych, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych; 

- Potrafi wykazać różnice praw wynikających ze stosunku państwo- jednostka i 

państwo – obywatel 

E. Wartości i oceny 

- Uczeń potrafi ocenić możliwości, jakie daje obywatelowi państwo i władza 

demokratyczna 

 

Metody wprowadzenia materiału: 

- dla kategorii: „państwo i jego funkcje” 

praca z tekstem, ze stroną WWW, praca z mapą 

Na początku wprowadzamy termin państwo. Na podstawie pracy z tekstem 

drukowanym lub stroną WWW2, przy pomocy rozmowy nauczającej wprowadzamy 

podstawowe wiadomości o cechach państwa (organizacja przymusowa, posiadająca swe 

terytorium i suwerenność). Następnie posiłkując się podobnymi środkami i metodą, 

przybliżamy zagadnienie podstawowych funkcji państwa: wewnętrzną (prawodawcza, 

porządkowa, administracyjna, gospodarcza, socjalna, kulturalna) i zewnętrzną 

(kształtowanie środowiska międzynarodowego państwa). Następnym zadaniem będzie 

określenie cech państwa demokratycznego i wskazanie tych państw na mapie, 

uwzględniając przy tym różnice. 

- dla kategorii „władza demokratyczna” 

praca z tekstem, praca ze stroną WWW 

Udostępniamy uczniom słownik języka polskiego ( w formie papierowej lub 

elektronicznej) i prosimy, aby podali definicję państwa demokratycznego: 

Demokracja – 1) ustrój polityczny, w którym władzę sprawuje społeczeństwo 

poprzez swych przedstawicieli; państwo o takim ustroju; 2) forma organizacji życia 

                                                 
2 http://www.wosna5.pl/wspolczesne_pojecie_panstwa  

http://www.wosna5.pl/wspolczesne_pojecie_panstwa
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społecznego, w której wszyscy uczestniczą w podejmowaniu decyzji i szanują prawa i 

wolność innych”3. 

Przykładowe strony WWW 

http://www.youtube.com/watch?v=yXKHP4htFdg  

https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwa+demokratyczne+mapa&hl=pl&rlz=1T

4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p-

3EU4bmBq3A7AaLroHoCQ&ved=0CDkQsAQ&biw=1152&bih=726#facrc=_&imgdii=

_&imgrc=G1DztH3Ff_nr2M%253A%3B0tYEfL7ODghnbM%3Bhttp%253A%252F%25

2Fwww.newsweek.pl%252Fbins%252Fmedia%252Ffileupload%252Fd6%252Fd6fa%25

2Fd6fa39ed6b3040f9a5fedf9f0118e994.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fswiat.newswee

k.pl%252Fraport-wolnosci-slowa-2013--polska-przed-usa--francja-i-wielka-

brytania%252C100967%252C1%252C1.html%3B1900%3B1365  

 

Dla kategorii prawa człowieka4:  

burza mózgów/dywanik pomysłów, mapa mentalna 

Tematyka praw obywatelskich i praw człowieka należy do wiedzy 

nieskomplikowanej i intuicyjnej, dlatego możemy zaproponować uczniom wyżej 

wymienione metody.   

Pierwsza część zadania to burza mózgów, gdzie uczniowie zgłaszają poszczególne 

kategorie praw, które zostają zapisane na tablicy lub do niej przyczepione (dywanik 

pomysłów)   

- osobiste (prawo do życia, posiadania własnych poglądów i religii); 

- obywatelskie (wynikające ze stosunku państwo – obywatel) oraz powiązane z nimi 

prawa polityczne (bierne i czynne prawa wyborcze, prawo do posiadania i 

manifestowania swoich poglądów); 

- ekonomiczne (prawo własności, dziedziczenia); 

- socjalne (prawo do nauki, ochrony zdrowia, osłony socjalnej, wynikające z prawa 

pracy); 

- kulturalne (prawa do korzystania z dóbr kultury) 

                                                 
3 http://sjp.pwn.pl/slownik/2554632/demokracja_w_zn._1  
4 Na podstawie:  http://www.wos.net.pl/prawa-czlowieka.htm; alternatywą jest praca z tekstem lub stroną 

WWW.  

http://www.youtube.com/watch?v=yXKHP4htFdg
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwa+demokratyczne+mapa&hl=pl&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p-3EU4bmBq3A7AaLroHoCQ&ved=0CDkQsAQ&biw=1152&bih=726#facrc=_&imgdii=_&imgrc=G1DztH3Ff_nr2M%253A%3B0tYEfL7ODghnbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.newsweek.pl%252Fbins%252Fmedia%252Ffileupload%252Fd6%252Fd6fa%252Fd6fa39ed6b3040f9a5fedf9f0118e994.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fswiat.newsweek.pl%252Fraport-wolnosci-slowa-20
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwa+demokratyczne+mapa&hl=pl&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p-3EU4bmBq3A7AaLroHoCQ&ved=0CDkQsAQ&biw=1152&bih=726#facrc=_&imgdii=_&imgrc=G1DztH3Ff_nr2M%253A%3B0tYEfL7ODghnbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.newsweek.pl%252Fbins%252Fmedia%252Ffileupload%252Fd6%252Fd6fa%252Fd6fa39ed6b3040f9a5fedf9f0118e994.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fswiat.newsweek.pl%252Fraport-wolnosci-slowa-20
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwa+demokratyczne+mapa&hl=pl&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p-3EU4bmBq3A7AaLroHoCQ&ved=0CDkQsAQ&biw=1152&bih=726#facrc=_&imgdii=_&imgrc=G1DztH3Ff_nr2M%253A%3B0tYEfL7ODghnbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.newsweek.pl%252Fbins%252Fmedia%252Ffileupload%252Fd6%252Fd6fa%252Fd6fa39ed6b3040f9a5fedf9f0118e994.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fswiat.newsweek.pl%252Fraport-wolnosci-slowa-20
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwa+demokratyczne+mapa&hl=pl&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p-3EU4bmBq3A7AaLroHoCQ&ved=0CDkQsAQ&biw=1152&bih=726#facrc=_&imgdii=_&imgrc=G1DztH3Ff_nr2M%253A%3B0tYEfL7ODghnbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.newsweek.pl%252Fbins%252Fmedia%252Ffileupload%252Fd6%252Fd6fa%252Fd6fa39ed6b3040f9a5fedf9f0118e994.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fswiat.newsweek.pl%252Fraport-wolnosci-slowa-20
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwa+demokratyczne+mapa&hl=pl&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p-3EU4bmBq3A7AaLroHoCQ&ved=0CDkQsAQ&biw=1152&bih=726#facrc=_&imgdii=_&imgrc=G1DztH3Ff_nr2M%253A%3B0tYEfL7ODghnbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.newsweek.pl%252Fbins%252Fmedia%252Ffileupload%252Fd6%252Fd6fa%252Fd6fa39ed6b3040f9a5fedf9f0118e994.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fswiat.newsweek.pl%252Fraport-wolnosci-slowa-20
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwa+demokratyczne+mapa&hl=pl&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p-3EU4bmBq3A7AaLroHoCQ&ved=0CDkQsAQ&biw=1152&bih=726#facrc=_&imgdii=_&imgrc=G1DztH3Ff_nr2M%253A%3B0tYEfL7ODghnbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.newsweek.pl%252Fbins%252Fmedia%252Ffileupload%252Fd6%252Fd6fa%252Fd6fa39ed6b3040f9a5fedf9f0118e994.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fswiat.newsweek.pl%252Fraport-wolnosci-slowa-20
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwa+demokratyczne+mapa&hl=pl&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p-3EU4bmBq3A7AaLroHoCQ&ved=0CDkQsAQ&biw=1152&bih=726#facrc=_&imgdii=_&imgrc=G1DztH3Ff_nr2M%253A%3B0tYEfL7ODghnbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.newsweek.pl%252Fbins%252Fmedia%252Ffileupload%252Fd6%252Fd6fa%252Fd6fa39ed6b3040f9a5fedf9f0118e994.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fswiat.newsweek.pl%252Fraport-wolnosci-slowa-20
https://www.google.pl/search?q=pa%C5%84stwa+demokratyczne+mapa&hl=pl&rlz=1T4SUNC_plPL383PL399&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=p-3EU4bmBq3A7AaLroHoCQ&ved=0CDkQsAQ&biw=1152&bih=726#facrc=_&imgdii=_&imgrc=G1DztH3Ff_nr2M%253A%3B0tYEfL7ODghnbM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.newsweek.pl%252Fbins%252Fmedia%252Ffileupload%252Fd6%252Fd6fa%252Fd6fa39ed6b3040f9a5fedf9f0118e994.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fswiat.newsweek.pl%252Fraport-wolnosci-slowa-20
http://sjp.pwn.pl/slownik/2554632/demokracja_w_zn._1
http://www.wos.net.pl/prawa-czlowieka.htm
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Druga część zadania to uporządkowanie owych praw i podział na dwie kategorie: 

prawa człowieka i prawa obywatelskie. Czynimy to posługując się metodą mapy mentalnej.  

 

Możemy również zaproponować prezentację multimedialną5 i na jej podstawie 

poprosić uczniów o przygotowanie mapy mentalnej. 

 

Zadanie dla uczniów: jigsow, prezentacja. 

Zaproponujmy zadania dodatkowe/ dla chętnych (jeśli nie wykorzystywaliśmy 

takiej prezentacji na lekcji). 

 

Poprośmy uczniów o: 

- przygotowanie prezentacji problemowej o tematyce do wyboru: 

1. ujęcie katalogowo-historyczne dotyczące: demokracji lub praw obywatelskich i praw 

człowieka 

2. ujęcie problemowe dotyczące: państwo i jego funkcje lub zasady demokratyczne  

 

 

                                                 
5 K. Wojtaszczyk, Demokracja, http://slideplayer.pl/slide/1284632/  

http://slideplayer.pl/slide/1284632/
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Biuro Projektu, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, pok. 1002, 20-031 Lublin 

Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego 

telefon: +48 81 537 54 92 

.  

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ Z ŚRODKAMI DYDAKTYCZNYMI 

 

Przykładowe zadania na lekcję historii dotyczącą Unii Lubelskiej 

 

Zadanie I.  

Wymaga pracy w grupach. W jej trakcie uczniowie mogą korzystać z informacji ze strony 

www1. Nauczyciel prosi uczniów by:  

grupa I przygotowała temat: Przyczyny zawarcia Unii Lubelskiej 

Zakładamy, że uczniowie powinni zwrócić uwagę na następujące czynniki: 

a) Wielkie Księstwo Litewskie prowadziło wiele wojen z Księstwem Moskiewskim, ale nie 

było w stanie samodzielnie przeciwstawić się wrogowi ze wschodu. 

b) Król Zygmunt August nie posiadał potomka, przez co rosło niebezpieczeństwo 

wygaśnięcia dynastii Jagiellonów. Władca wówczas zgodził się na zastąpienie unii 

personalnej, unią realną.  

c) Litewska szlachta tzw. bojarzy chcieli uzyskać takie przywileje, jakie posiadała Polska 

szlachta.  

d) Przywódcy ruchu egzekucyjnego, Mikołaj Sienicki i Rafał Leszczyński postulowali o 

włączenie Wielkiego Księstwa Litewskiego do Korony.  

e) W XVI wieku Litwa znacznie „zbliżyła” się do Polski. Zmianie uległ ustrój Litewski, 

odwzorowany został od polskiego.  

f) Polska i Litwa potrzebowały silnego sojuszu. Szlachta obu krajów rozumiała potrzebę 

ściślejszego związku. Podczas negocjacji starano się dojść do kompromisu, jednakże 

litewscy magnaci, byli sceptyczni w stosunku do zawarcia unii i 1 marca opuścili Lublin 

przerywając obrady sejmu. Zygmunt August postanowił włączyć część ziem Litwy do 

Korony, zmuszając część przedstawicieli strony litewskiej do powrotu. 

                                                 
1Przykładowo strona:  http://historiatomojapasja.blogspot.com/2014/06/unia-lubelska-przyczyny-przebieg-

i.html 
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grupa II przygotowuje temat: Skutki zawarcia Unii Lubelskiej.  

Zakładamy, że uczniowie powinni zwrócić uwagę na następujące elementy: 

a) Utworzono wielonarodowościową Rzeczpospolitą Obojga Narodów, której obywatelami 

byli zarówno Polacy, Litwini, Rusinie, Żydzi, Ormianie, Tatarzy i Niemcy. Wszyscy 

mieszkańcy kraju musieli się wzajemnie tolerować i współdziałać. 

b) Do Korony ostatecznie włączono Prusy Królewskie i województwa: Podlaskie, 

Wołyńskie, Kijowskie i Bracławskie. 

c) Polska szlachta zaczęła przenosić swoje majątki i gospodarstwa na ziemie wschodnie, 

dotąd niezamieszkane.  

d) Wzrosło wówczas znaczenie polskiego języka, obyczajów i kultury na Litwie i Ukrainie. 

e) Wzmocniona została rola litewskich magnatów koronnych. 

f) Polacy bezpośrednio zaangażowali się w konflikty z Moskwą i Turcją, przez co 

zaniedbali polskie interesy na zachodzie. Wzrosła potrzeba utrzymania większej armii, co 

wiązało się z większymi wydatkami skarbu państwa. 

g) Wzrosła pozycja Polski na arenie międzynarodowej. 

 

Przydatne przy rekapitulacji lub jako praca domowa mogą być poniższe zadania. 

Zadanie II.  

Odszukaj wyrazy 

A S D E R T Y U I O P O L 

X P L A C L I T E W S K I 

Z Y G M U N T A U G U S T 

E Y X R F T Y U I U F E W 

D P R Z Y W I L E J E C A 

C B O K K J Y T R E D U R 

V W T L C L U B L I N G F 

B E R Y S C N Ź S D Ż J G 

N A S D F K I G H J K I L 

K H B B O J A R Y T G H J 
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Zadanie III. 

Rozwiąż krzyżówkę i wpisz rozwiązanie - hasło 

1. Z Y G M U N T   

2. K O R O N A       

   3. L I T W A     

4. M A G N A T E R I A   

  5. S Z L A C H T A   

   6. R U S I N I    

  7. L U B L I N     

8. L I P I E C       

 9. P O D L A S I E    

10. R E N E S A N S     

 11. K R A K Ó W      

   12. R A D Z I W I Ł Ł 

1. Podaj imię króla, który podpisał unię w 1569 r. 

2. Jak inaczej nazywano ziemie polskie 

3. Wilno jest stolicą tego państwa 

4. Która warstwa społeczna Wielkiego Księstwa Litewskiego była przeciwna 

zacieśnienia unii z Polską 

5. Która warstwa społeczna Wielkiego Księstwa Litewskiego dążyła do unii realnej z 

Polską 

6. Jakim terminem w dawnych czasach w języku polskim określano Ukraińców 

7. W Jakim mieście podpisano unię polsko-litewską w 1569 r. 

8. W jakim miesiącu podpisano unię lubelską 

9. Podaj nazwę jednego z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego włączonych do 

Polski w 1569 r. 

10. Podaj nazwę okresu historycznego, w którym podpisano unię w 1569 r. 

11. Stolicą Polski w 1569 r. był? 

12. Nazwisko magnata litewskiego, przeciwnika unii. 

HASŁO…………………………………………………………………………………… 
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Zadanie IV.  

 

 

Wypisz nazwy współczesnych państw, których terytoria wchodziły w skład 

Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1569 r. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie V. 

 

źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska#mediaviewer/Plik:Herb_Rzeczypospol

itej_Obojga_Narodow.svg. 

 

Opisz symbolikę herbu Rzeczpospolitej Obojga Narodów 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Zadanie VI. 

Podaj, chociaż jedną postać historyczną, której twarzy brakuje w reprodukcji obrazu Jana 

Matejki pt. Unia Lubelska 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Uwaga: Interesującym uzupełnieniem powyższych zajęć może być wycieczka z uczniami 

po mieście Lublinie – Szlakiem Unii Lubelskiej. 

 


