
Konspekt lekcji otwartej w klasie 1 gimnazjum 
 
Temat: W kręgu średniowiecznej legendy – „Ostatnia walka Rolanda” 
 
Cele: uczeń wie: 
- kim był Karol Wielki i Roland, z kim walczyli i co oznacza pojęcie święta wojna; 
- wie, o czym jest tekst Ostatnia walka Rolanda; 
-  jaka jest geneza eposu rycerskiego; 
- określa motywy działania postaci i ją charakteryzuje, ocenia postać i dokonanego przez nią 
wyboru; 
- odnajduje związki między różnymi możliwościami rozwiązań rozważanego problemu, ich 
konsekwencjami oraz wartościami uznawanymi przez Rolanda. 
 
Metody: 
- miniwykład, praca z tekstem, heureza 
 
Formy pracy: indywidualna 
 
Pomoce dydaktyczne: podręcznik: A. Kowalczykowa, K. Mrowcewicz Kto czyta,  nie błądzi. 
Literatura i kultura, ilustracje z Odkryć Larousse’a,  karta pracy wzorowana na zadaniach z 
podręcznika Adriany Cabak i Adama Nocunia do klasy 2 Skarb w słowa zaklęty. 
 

Przebieg zajęć 
1. Na wstępie uczniowie wypowiadają swoje komentarze na temat tekstu przeczytanego 

w domu (Ostatnia walka Rolanda). 
2. Nauczyciel przedstawia cele lekcji oraz podaje temat lekcji. 
3. Nauczyciel przedstawia informacje na temat eposu rycerskiego. Karola Wielkiego i 

Rolanda. Prezentuje ilustracje ukazujące walkę Rolanda z Saracenami. 
 
Między XI a XIII wiekiem ogromną popularnością cieszyły się opowieści wędrownych 
poetów i pieśniarzy zwanych bardami, trubadurami lub truwerami. Odwiedzali oni 
warowne grody, zamki lub wsie i opowiadali w swoich pieśniach o sławnych czynach i 
dziejach walecznych rycerzy, o niezwykłych i fascynujących przygodach. Z czasem te 
epickie opowieści nazwano chanson de geste, czyli „pieśniami o czynach”. Stopniowo 
zaczęto układać je w cykle skupione wokół opiewanych postaci, rodów rycerskich, 
sytuacji czy zdarzeń – zarówno historycznych, jak i legendarnych. Później spisano je i w 
ten sposób powstał gatunek literacki zwany eposem rycerskim.  
Najpiękniejszym i najbardziej znanym eposem rycerskim jest Pieśń o Rolandzie. 
Opowiada ona o dziejach wojennej wyprawy władcy Franków, Karola Wielkiego, w 778 
r. przeciw Saracenom (muzułmańskim Arabom) zajmującym wówczas duży obszar 
Hiszpanii. Po siedmioletnich walkach wojska francuskie wyruszyły w drogę powrotną do 
ojczyzny. Siostrzeniec Karola Wielkiego – hrabia Roland – został wyznaczony na 
dowódcę ostatniego oddziału, tak zwanej ariergardy, czyli tylnej straży, królewskich 
wojsk. W drodze powrotnej przez Pireneje w wąwozie Roncevaux wojsko Rolanda 
zaatakowała wroga armia.  Oliwier oddany przyjaciel Rolanda, widząc zbliżające się 
wojska nieprzyjaciela, radził mu, aby zadął w rycerski róg i w ten sposób wezwał na 
pomoc znajdujące się niedaleko wojska królewskie. Roland odrzucił pomysł przyjaciela i 
postanowił stoczyć bitwę z przeważającymi siłami wroga, licząc jedynie na siebie i 
swoich rycerzy. Roland był postacią historyczną, hrabią Marchii Bretońskiej w państwie 
Karola Wielkiego. 



 
4. Nauczyciel pyta, na czym polega święta wojna. Razem z uczniami wyjaśnia to 

pojęcie. 
5. Uczniowie otrzymują i wypełniają kartę pracy 

 
KARTA PRACY 

Uzupełnij. 
Bardami, truwerami lub trubadurami nazywano……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
Chanson de geste to inaczej …………………………………………………………………… 
Epos rycerski to ……………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
Król Karol Wielki walczył w roku …………. przeciw ……………………………, czyli 
muzułmańskim Arabom. Roland był ………………………. króla. Wojska Rolanda zostały 
zaatakowane przez wrogą armię w wąwozie Roncevaux. ………………….. był przyjacielem 
Rolanda. 
Roland nie zadał w róg, ponieważ …………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Uważam, że Roland postąpił ………………………………………………………………….. 
 
Zadanie domowe: 
Odpowiedz pisemnie na poniższe pytania: 

1. „Roland jest mężny, a Oliwier roztropny”. Przytocz argumenty potwierdzające te 
krótkie charakterystyki bohaterów. 

2. Oceń postępowanie i postawę Rolanda z punktu widzenia człowieka z początków XXI 
wieku. Czy wartości, które wyznawał, są ważne również w dzisiejszym świecie? 
Wyraź swoją opinię z krótkim uzasadnieniem. 

3. Na grobie Karola wielkiego w Akwizgranie widnieje następujący napis: 
 
Pod tą płytą spoczywa ciało Karol, wielkiego i prawowiernego cesarza, który szczytnie 
pomnażał obszar królestwa Franków i sprawował rządy z wszelką przemyślnością przez 
czterdzieści siedem lat. Umarł w siódmym dziesiątku swych lat, roku pańskiego 814 w 
siódmej indykcji, dnia piątego miesiąca lutego.  
 
Zredaguj treść tablicy pamiątkowej, która mogłaby się znaleźć na miejscu śmierci Rolanda. 
 
6. Uczniowie ustnie charakteryzują Rolanda. Odnajdują związki między różnymi 
możliwościami rozwiązań rozważanego problemu, ich konsekwencjami oraz wartościami 
uznawanymi przez Rolanda. 
7.  Nauczyciel przedstawia materiały ikonograficzne związane z postacią Rolanda.  
9. W formie podsumowania uczniowie odczytują karty pracy, poprawiają ewentualne błędy. 
10. Ocena uczniów i wytłumaczenie zadania domowego. 
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