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Przedmiot: JĘZYK ANGIELSKI  

 

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadpodstawowa 

 

Typ zadania: Zadanie twórcze 

 

Poziom skomplikowania dla uczniów:  ZIELONA – jedno zadanie do realizacji bez 

dodatkowych  

aplikacji i zadań pobocznych 

 

Długość zajęć:  cztery godziny lekcyjne 

 

 

Cele zajęć dla nauczyciela:  

 

Umiejętności z podstawy programowej:  

IV.I1. Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych, 

Struktury gramatyczne: czasy teraźniejsze, przeszłe, relacjonowanie wydarzeń ,struktura 

„there is, there are”, tworzenie pytań prawda/fałsz 

Słownictwo: z tematu „Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych”, słownictwo z tematu 

„Człowiek” – nazwy członków rodziny 

 

Cele zajęć w języku ucznia: 

 

Znam najważniejsze osoby z brytyjskiej rodziny królewskiej. Umiem opowiadać o życiu 

znanych osób,  wybierać potrzebne informacje (selekcjonowanie wiadomości). Znam 

słownictwo z tematu: „Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych” związane z rodzina 

królewską. 

 

 

Potrzebne materiały do zajęć: 

 

Stanowiska komputerowe z aktywnym łączem internetowym dla uczniów, stanowisko 

komputerowe z rzutnikiem multimedialnym i ekranem dla prowadzącego zajęcia, papier i 

przybory do pisania dla uczniów – do robienia notatek w trakcie pracy w grupach. Słowniki 

dwujęzyczne.  

 

Źródła internetowe: 

 

 https://www.thesun.co.uk/topic/royal-family/ 

 

 https://www.telegraph.co.uk/the-royal-family/ 

 

 https://en.wikipedia.org/wiki/British_royal_family 

 

 https://www.royal.uk/royal-family 

 

https://www.telegraph.co.uk/the-royal-family/
https://www.royal.uk/royal-family
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 https://www.express.co.uk/latest/royal-family 

 

 

 

Szczegółowy przebieg zajęć z uwzględnieniem czasu trwania etapów: 

 

I. Wprowadzenie: 15 minut 

Uczniowie oglądają fragmenty filmu  

„Jak zostać królem” (http://www.filmweb.pl/film/Jak+zostać+królem-2010-539270) oraz 

„Królowa” ( http://www.filmweb.pl/Krolowa). (15 min) 

Następnie ma miejsce dyskusja naprowadzająca na temat webquestu – nauczyciel w języku 

angielskim najpierw zadając pytania naprowadza uczniów na temat projektu. Następnie 

zadaje pytania na temat brytyjskiej rodziny królewskiej: kogo znają, kim te osoby są i kim dla 

siebie są wzajemnie (córka, syn, matka itp.) oraz jakie ważne fakty z ich życia są znane 

młodzieży.  W ten sposób również sprawdza znajomość tematu i słownictwa wśród uczniów.  

 

 

II. Następnie dyskusja - o czym będzie zadanie – 10 minut 

Podział na pary. Każda z par wyszukuje informacje na temat konkretnego członka rodziny 

królewskiej (mogą być również nieżyjące) albo ważnych i głosnych wydarzeń z życia rodziny 

królewskiej (śmierć księżnej Diany, koronacja królowej Elżbiety II, ślub księcia Williama i 

Kate Middleton, narodziny „Royal Baby” itp.) 

Korzystając z podanych stron internetowych, uczniowie wyszukują informacje dot. danych 

osób i wydarzeń, które wykorzystają do przygotowania prezentacji. 

 

 

III. Dyskusja o produkcie finalnym - 20 minut 

 

Każda para ma przygotować prezentację multimedialną dla klasy. 

 

Tematy prezentacji zostają przydzielone na drodze losowania. W koszyku znajdują się 

wielokrotnie złożone losy z imionami i nazwiskami osób oraz nazwami wydarzeń, tak, by nie 

było można świadomie wybrać tematu i aby wybór był dziełem przypadku. Z dyskusji 

powinny wyniknąć następujące ustalenia:  

 

W prezentacji każdej z par powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Jeśli grupa przygotowuje prezentację na temat osoby: 

1. Kim dana osoba jest w rodzinie królewskiej? Jakie tytuły jej/jemu przysługują i jaka relacja 

pokrewieństwa łączy ją/go z Królową? 

2. Jakie są najważniejsze fakty z życia tej osoby? Czy w społeczeństwie brytyjskim jest 

popularna/y i lubiana/y? Dlaczego? 

 

Jeśli grupa przygotowuje prezentację o wydarzeniu : 

1. Kiedy to wydarzenie miało miejsce? Kogo bezpośrednio dotyczyło? 

2. Jakie były jego przyczyny i przebieg? 

3. Dlaczego to wydarzenie było ważne? Jakie było jego rezultaty, skutki dla monarchii i 

społeczeństwa brytyjskiego? 
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Do swojej prezentacji w parach należy przygotować 10 pytań typu prawda/fałsz dot. tematu 

prezentacji. Pozostałe pary będą musiały odpowiedzieć na nie po wysłuchaniu prezentacji. 

  

Podanie kryteriów ewaluacji poszczególnych prezentacji. 

 

Na tym etapie nauczyciel upewnia się, że grupy dokładnie zrozumiały temat i zadanie, które 

maja wykonać. 

 

IV. Druga i trzecia godzina poświęcona jest na pracę w grupach i tworzenie produktu 

finalnego. 
Nauczyciel monitoruje zbieżność pracy uczniów z tematem, bogactwo słownictwa, 

wnikliwość i szczegółowość omówienia tematu, dobór materiału ilustracyjnego.  

Uwzględnienie wszystkich wymaganych zagadnień w prezentacji. 

 

V. Ostatnia (czwarta) godzina: prezentacja produktu finalnego i ewaluacja: 
Pary przedstawiają swoje prezentacje, zadają pytania przygotowane dla reszty par, oceniają 

poprawność odpowiedzi, przyznają punkty innym parom. Para, która w wyniku udzielenia 

odpowiedzi uzyskała największą ilość punktów powinna otrzymać nagrodę – na przykład 

dwie książeczki (po jednej dla obojga) o tematyce związanej z rodzina królewską.  

 

Ewaluacja. 

Kryteria ewaluacyjne (skala od 1 do 6) 

1. Czy prezentacja była zrozumiała 

2. Czy prezentacja była w całości w języku obcym 

3. Poziom i jakość informacji, ich uporządkowanie 

5. Czy użyto wystarczającej ilości słownictwa tematycznego 

6. W jakim stopniu po zapoznaniu się z prezentacją poszerzyliście swoją wiedzę na ten temat 

 

7.(nauczyciel) Ocena poprawności leksykalnej i gramatycznej.  

Nauczyciel komentuje poszczególne prezentacje z wskazaniem co było poprawne a co błędne. 

 

Uwagi i propozycje do scenariusza: 

 

Czas jednej prezentacji to max 10 minut na parę, 

Prezentacja powinna zawierać max do 18 slajdów, 

Pierwsza strona powinna zawierać tytuł, 

Ostatnia strona powinna zawierać bibliografię, 

 

 

Autor scenariusza: Webquest z kursu w LO Mickiewicza w Piastowie  

– praca grupy: Katarzyna Tokaj-Stępniewska & Magdalena Fronc 

 

 

 


