
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etap edukacyjny – Szkoła Ponadpodstawowa 

Poziom skomplikowania 

Czas trwania zajęć – 4h dydaktyczne 

 

 

Umiejętności z podstawy programowej:  

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

Struktury gramatyczne: czasy teraźniejsze, przeszłe, relacjonowanie wydarzeń , tworzenie pytań 

Słownictwo: z tematu „Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych” 

 

 

Umiejętność opowiadania o życiu znanych osób,  wybierania potrzebnych informacji               (selekcjonowanie 

wiadomości) słownictwo z tematu: „Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych”. 

 

 

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: 

 http://www.google.pl 
 https://yahoo.com 
 https://www.wikipedia.org 
 www.thefamouspeople.com 
 www.oxford-royale.co.uk 

 
Język  

Angielski 

LO 

Zadanie 

twórcze 

“To be, or not to be, that 

is the question” 
 WILLIAM  SHAKESPEARE  

 

British writers 

Scenariusz zajęć 

Cele zajęć dla nauczyciela 

Informacje ogólne 

Cele zajęć w języku ucznia 

Potrzebne materiały do zajęć 

https://www.wikipedia.org/
http://www.oxford-royale.co.uk/
https://www.poetryfoundation.org/poets/william-shakespeare


 

 

 

I. Wprowadzenie - 15 minut 

Uczniowie oglądają fragment filmu „Emma”. (5-8 min) 

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

uczniów o wymienienie nazwisk najbardziej znanych brytyjskich pisarzy, tytułów i gatunków ich dzieł 

(ewentualnych adaptacji filmowych ich dzieł), ważnych faktów z ich życia.  W ten sposób sprawdza 

znajomość tego słownictwa wśród uczniów. W razie dostrzeżenia kłopotów ze znajomością tego słownictwa 

klasę należy wesprzeć słownikami dwujęzycznymi. 

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

Podział w pary. Uczniowie mają wyszukać informacje na temat znanego pisarza brytyjskiego. 

Proponowana lista sławnych pisarzy: W. Shakespeare, J. Austen, J. R.R. Tolkien, C. Dickens, 

A.Christie, The Bronte sisters, J.K. Rowling. (Nazwisko pisarza przydzielane jest poprzez losowanie) 

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

wykorzystają do przygotowania prezentacji 

III. Dyskusja o produkcie finalnym - 20 minut 

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

1.Jakie były najważniejsze fakty z życia tego pisarza? 

2. Jakie było najważniejsze dzieło jego życia? Uzasadnij 

3.Czym charakteryzowała się epoka , w której żył? 

4. Czy została po nim jakaś myśl często cytowana? 

5. Jakie ciekawostki z życia tej osoby można przytoczyć? 

6. Czy miała ona ciekawą osobowość? 

Do swojej prezentacji w parach należy przygotować 2-4 pytania dot. swojego pisarza, na które pozostałe pary 

będą musiały odpowiedzieć po wysłuchaniu waszej prezentacji. 

Po zaprezentowaniu waszego materiału zadacie reszcie uczniów swoje pytania.  

Podanie kryteriów ewaluacji poszczególnych prezentacji. 

 

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

Nauczyciel monitoruje zbieżność pracy uczniów z tematem, bogactwo słownictwa,  

Uwzględnienie wszystkich wymaganych zagadnień w prezentacji. 

 

V. Ostatnia (czwarta) godzina: prezentacja produktu finalnego i ewaluacja: 

Grupy przedstawiają swoje prezentacje, zadają pytania przygotowane dla reszty par, oceniają ich 

poprawność. 

Szczegółowy przebieg zajęć z uwzględnieniem czasu trwania etapów 



 

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. 

 

 

Czas jednej prezentacji to max 10 minut na parę, 

Prezentacja powinna zawierać max do 15 slajdów, 

Pierwsza strona powinna zawierać tytuł, 

Ostatnia strona powinna zawierać bibliografię, 
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Uwagi i propozycje do scenariusza 


