
Scenariusz lekcji języka polskiego  
 
Temat: Ach jakie to fascynujące! - ,,Świtezianka” Adama Mickiewicza. 
 
 
CELE  
Uczeń:  
-rozróżnia postacie i wydarzenia fantastyczne i realistyczne, 
-wyjaśnia cechy ballady,  
-rozumie przesłanie moralne zawarte w balladzie, 
-rozumie słowo geneza, 
-wyjaśnia genezę omawianego utworu, 
-określa cechy osobowości bohatera. 
 
Metody, formy pracy. 
Praca z tekstem, zajęcia praktyczne, elementy dramy; 
Praca indywidualna, zbiorowa i praca w grupach. 
 

TOK LEKCJI 
Uczniowie mieli przeczytać balladę w domu. 
1.Uczniowie przypominają w kilku zdaniach informacje o Adamie Mickiewiczu, z którymi zapoznali się na 
poprzedniej lekcji. Wskazują na mapce miejsca, w których przebywał w młodości. 
 
2.Jeden z uczniów opowiada legendę starego Jędrzeja. 
 
3.Kilku uczniów głośno odczytuje z podziałem na role ,,Świteziankę”. 
 
4.Na podstawie notatki z ostatniej lekcji (pozostawionej na tablicy) uczniowie dostrzegają wspólne cechy dla 
legendy i ballady 
 
Tematyka: 
Miło ść chłopca i dziewczyny (on z zamożnej rodziny szlacheckiej, ona-uboga szlachcianka. 
Obietnice młodzieńca - w sprawie ślubu. 
Zdrada i niedotrzymanie przysięgi . (Ślub z bogatą panną z rodziny książęcej.) 
Samobójcza śmierć dziewczyny w wodach jeziora Świteź. 
Zlekceważenie uczuć ,,topielicy”, spacer młodej pary nad brzegiem jeziora. 
Zemsta i kara dla niewiernego kochanka. (Zniknięcie pary małżonków i pojawienie się dziwnego kamienia.) 
Miejsce: 
Brzeg jeziora Świteź i jego wody. (Opisy przyrody) 
Czas: 
Bliżej nieokreślony. 
Nastrój: 
Niesamowity, nieprawdopodobny, tajemniczy, niezwykły, pełen grozy. 
Narrator: 
Stary sługa, prosty człowiek. 
 
5. Podział klasy na grupy i przydział zadań. 
 
I grupa 
Odszukajcie w  odpowiednim słowniku termin ,,geneza” i wyjaśnijcie genezę utworu ,,Świtezianka” 
 
II grupa 
 Na podstawie tekstu ballady wpisz do tabeli elementy fantastyczne i realistyczne. 
 

Elementy fantastyczne Elementy realistyczne 
miejsce spotkań kochanków, przyroda, 
osoba strzelca 
złożenie i niedotrzymanie przysięgi 

Świtezianka- nimfa wodna 
pląsanie po powierzchni wody 
dające się słyszeć jęki pod modrzewiem  



III grupa 
Spośród podanych cech wypisz te, które dotyczą strzelca, a następnie utwórz od nich przymiotniki. 
niewierność, uczciwość, pracowitość, powaga, odpowiedzialność, nieodpowiedzialność, wierność, rzetelność, 
niestałość, niefrasobliwość, przyzwoitość, kłamliwość. 
niewierność – niewierny 
nieodpowiedzialność – nieodpowiedzialny 
niestałość – niestały 
niefrasobliwość – niefrasobliwy 
kłamliwość – kłamliwy 
 
IV grupa 
Odpowiedz na pytania. 
� Na czym polegała wina strzelca? /nie dotrzymał danego słowa, obietnicy; złamał przysięgę; zapomniał 

o ukochanej, zdradził ją. 
� Jaka go spotkała kara?      / poniósł śmierć, został utopiony, musiał pokutować za swoje winy. 
� Jaki morał wynika z ballady?  / nie ma winy bez kary, każda wina zostanie ukarana. 

 
V grupa 
Na podstawie definicji ze Słownika terminów literackich wykaż, że ,,Świtezianka” jest balladą. 

1. Występuje narrator. 
2. Ma budowę wierszowaną. 
3. Łatwo wpada w ucho, ma rymy. 
4. Jest oparta na ludowych legendach. 
5. Opowiada o wydarzeniach niezwykłych, fantastycznych. 
6. Nastrój jest tajemniczy zagadkowy, pełen grozy. 

 
6.Prezentacja pracy w grupach.  
 
7. Zapisanie notatki 
 
Genezą do napisania wielu ............................... Adama Mickiewicza były opowieści ludowe zasłyszane w czasie 
pobytu  w...................................... . 
. Głównymi bohaterami utworu są młody .......................................... i ...............................dziewczyna. 
Za.............................. i .................   młodzieniec musiał ponieść karę. Niewierny kochanek utonął  
w wodach ................................ , a po śmierci ........................  ................................................... Z utworu wypływa 
morał.. ............................................................................................................................................... 
,,Świtezianka’’ jest ......................................, gdyż jej tematyka sięga do ludowych źródeł, jest rytmiczna, łatwo 
wpada w ucho, rzeczywistość przeplata się z......................................., panuje nastrój............................................ i 
.................................... Przebieg zdarzeń kreuje ...................................... 
Ballada jest .................................. z pogranicza epiki, liryki i ............................ 
 
8 Praca domowa 
Do wyboru 
1) Przygotuj opowiadanie o wydarzeniach nad Świtezią, tak jak to widziała dziewczyna  
    lub strzelec.  
2) Namaluj ilustrację do ballady ,,Świtezianka”. Spróbuj oddać nastrój. 
Karty pracy dla grup 
INSTRUKCJA DLA GRUPY I 
Odszukajcie w  odpowiednim słowniku termin ,,geneza” i wyjaśnijcie genezę utworu 
,,Świtezianka” 
 
 
INSTRUKCJA DLA GRUPY II  
 Na podstawie tekstu ballady wpisz do tabeli elementy fantastyczne i realistyczne. 
 

Elementy fantastyczne Elementy realistyczne 
  



 
 
 
 

 
miejsce spotkań kochanków, pląsanie po powierzchni wody, jęki dające się słyszeć pod 
modrzewiem, przyroda, złożenie i niedotrzymanie przysięgi ,Świtezianka- nimfa wodna, 
osoba strzelca 
INSTRUKCJA DLA GRUPY III  
Spośród podanych cech wypisz te, które dotyczą strzelca, a następnie utwórz od nich 
przymiotniki. 
niewierność, uczciwość, pracowitość, powaga, odpowiedzialność, nieodpowiedzialność, 
wierność, rzetelność, niestałość, niefrasobliwość,  
 
 
INSTRUKCJA DLA GRUPY IV 
 
Odpowiedz na pytania. 
� Na czym polegała wina strzelca?  
�  Jaka go spotkała kara?       
� Jaki morał wynika z ballady?  
�  

INSTRUKCJA DLA grupy V 
 
Na podstawie definicji ze Słownika terminów literackich wykaż, że ,,Świtezianka” jest 
balladą. W tym celu odpowiedz na pytania. 
 

1. Czy występuje narrator? 
2. Czy posiada budowę wierszowaną? 
3. Czy łatwo wpada w ucho? 
4. Czy, ma rymy? 
5. Czy jest oparta na ludowych legendach? 
6.  Czy opowiada o wydarzeniach niezwykłych, fantastycznych? 
7. Czy w utworze panuje nastrój tajemniczy, zagadkowy, pełen grozy? 

 
 
 

Ballada- utwór epicki, ale z elementami liryki i dramatu, stroficzny, 
łatwo wpadający w ucho, oparty na ludowych legendach, 
opowiadający o wydarzeniach niezwykłych, fantastycznych. Nastrój w 
balladzie jest tajemniczy, zagadkowy, często pełen grozy. 

 
 

Geneza- warunki powstania jakiegoś zjawiska, jakiejś rzeczy, gatunku 
artystycznego itd., źródło czegoś. 

                                                                                             Iwona Borek  
                                                                                      PSP w Siemkowicach 
 
 


