
Ok zeszyt jako narzędzie pozwalające 

uczniom na świadome uczestniczenie 

w procesie edukacyjnym
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Struktura ZSS nr 2 

w Krakowie 

• ODZIAŁY STACJONARNE

• ODZIAŁY DZIENNE 

• OD PRZEDSZKOLA DO LO



Charakterystyka uczniów oddziału 

dziennego SU

• Pobyty długoterminowe 

• Częste powroty

• Depresja 

• Stany lękowe 

• Samookaleczenia 

• Próby samobójcze 

• Niepowodzenia szkolne 



Założenia OK zeszytu



Zeszyty moich 

Uczniów







Samoocena 

przed egzaminem 



Ewaluacja

• „Praca jest przyjemna, zeszyt ma pełno informacji w sobie i jest 

czytelny. Uczę się tworzyć własne notatki, a lekcje są bardzo 

ciekawe”.

• „Podoba mi się dowolność wykonywania notatek”.

• „Zeszyt bardzo pomaga przy przygotowaniu się do sprawdzianu 

i łatwiej się z niego uczy”.

• „OK Zeszyt wyzwala w pewnym stopniu kreatywność w tworzeniu 

spersonalizowanych notatek. Ogólnie pracuje się przyjemniej, mogę 
nie zapisywać rzeczy, które już wiem”.

• „Oryginalna rzecz, dzięki której język polski jest ciekawszy”. 



W czym pomaga OK Zeszyt?

Uczniom 

• Być świadomym procesu 
edukacyjnego 

• Samodzielne formułować cel 
lekcji

• Wykazywać wewnętrzną 
motywację

• Pracować samodzielnie

• Być odpowiedzialnym za 
własną edukację 

Nauczycielom 

• Efektywnie planować prace

• Selekcjonować zadania 

• Określać cel lekcji w języku ucznia 

• Być przewodnikiem/towarzyszem 
procesu edukacyjnego 

• Indywidualizować pracę 

• Formułować IZ



OK Zeszyt w LO ?



Elementy OK Zeszytu w LO

Wklejki 
Zagadnienia dotyczące 
omawianej lektury:

1. Stanowią „spis treści” 

2. Porządkują zagadnienia 

3. Pozwalają na samodzielną 

pracę (samokształcenie).

Sprawdziany
1. Zagadnienia do sprawdzianu 

pisane językiem ucznia:

1. Zrozumiałe

2. Zawsze podane przed 

sprawdzianem

3. Uczeń wie, czego może się 

spodziewać

2. Ocena wyrażona stopniem:

1. Bez IZ

2. Obszerny zakres materiału.

IZ
1. Często

2. Bez oceny wyrażonej 

stopniem

3. Z małych partii materiału

4. Stanowi „drogę” ucznia do 
jak najlepiej napisanego 
sprawdzianu (do opanowania 
zagadnień pp)

5. Pozwala na popełnianie 
błędów i ich korektę. 



Zagadnienia-sprawdzian

Podaję ramy
czasowe

romantyzmu, wiem, 
jakie wydarzenie

rozpoczyna i kończy
epokę.

Wiem, która epoka
poprzedzała

romantyzm, co o niej
myśleli romantycy. 

Wiem, co to jest 
mesjanizm.

Wiem, co to jest 
prometeizm.

Podaję przynajmniej
cztery cechy

bohatera
romantycznego.

Wymieniam imiona
bohaterów

romantycznych.

Określam rolę
przyrody w utworach

romantycznych.

Wiem, co to jest 
winkelriedyzm.

Wymieniam cechy
dramatu

romantycznego na
przykładzie

konkretnego utworu.

Odwołując się do 
konkretnego utworu

literackiego, wyjaśnij jaki
obraz miłości wykreowała

literatura romantyczna.

Wiem, co to jest 
ballada, podaję tytuł

i autora jednej

z nich.

Wyjaśniam, 
dlaczego Jacek 

Soplica to bohater
dynamiczny. 

Wiem, czym się
kierowali romantycy

w poznawaniu
świata. 

Wymieniam wydarzenia
historyczno-polityczne, 
które miały wpływ na

kształt polskiego
romantyzmu.

Na podstawie poznanych
tekstów przedstawiam

ścieranie się światopoglądów
oświeceniowego

i romantycznego. 



Porównuję różne koncepcje 
romantycznego patriotyzmu

Omawiam motyw zemsty 

w poznanych utworach 
romantycznych

Przedstawiam obraz 
Rosjanina ukazanego 

w tekstach romantycznych

Na wybranych przykładach 
omawiam motyw szaleństwa 

bohatera romantycznego

Charakteryzuję rolę poety

i poezji w epoce romantyzmu 

Omawiam tragizm bohaterów 
romantycznych

Omawiam ideę prometeizmu 
na przykładzie „Dziadów” III

Tułaczka, pielgrzymka, 
wędrówka-przedstawiam 

motyw podróży w tekstach 
romantycznych

Wymieniam utwory 
programowe polskiego 

romantyzmu i wyjaśniam, 
dlaczego są 
reprezentatywne dla 

tej epoki

Omawiam różne przejawy 
buntu romantycznego. 

Decyduję, czy bunt w epoce 
romantyzmu stał się źródłem 
konstruktywnych zmian czy 
miał charakter destrukcyjny 

Samotność – droga do 
wolności czy udręka 

romantycznych dusz? 
Rozważam problem na 
podstawie wybranych 

utworów romantycznych

Dialog wielkich bohaterów 
romantycznych. Redaguję 
fikcyjną rozmowę między 
Konradem a Kordianem 



Zagadnienia-lektura 

Dokonam interpretacji lektury pt. „Wesele” pod kątem problematyki 

zagadnień maturalnych. 

 

Lektura obowiązkowa  

 

1. Znam genezę utworu. 

2. Znam datę wydania. 

3. Określam świat przedstawiony utworu: 

a. Czas akcji 

b. Miejsce akcji 

c. Wątki  

d. Klasyfikuję bohaterów wg dwóch kategorii: chłopi, inteligencja.  

4. Wiem, co to jest chłopomania. 

5. Opisuję obraz polskiego społeczeństwa ukazany w dramacie. 

6. Rozróżniam plan realistyczny i fantastyczny:  

a. Wiem, który bohater należy do danego planu 

b. Wiem, komu postać fantastyczna się ukazuje i dlaczego akurat jemu 

7. Wymieniam symbole pojawiające się w utworze. 

8. Wyjaśniam sposób realizacji następujących motywów literackich: 

a. Motyw patriotyzmu 

b. Motyw kobiety 

c. Motyw małżeństwa  

d. Motyw szaleństwa  

e. Motyw miłości 

f. Motyw inteligencji polskiej  

g. Motyw dziecka 

h. Motyw snu 

i. Motyw pracy 

j. Motyw poezji. 

9. Podaję rodzaj literacki. 

10. Określam cechy gatunkowe dramatu modernistycznego. 



Informacja zwrotna 

Notatka syntetyzująca              3 LO

• Twoja praca spełnia kryteria notatki syntetyzującej, wszystkie 
niezbędne elementy na poziomie ogólności zostały zawarte

• przetwarzasz i hierarchizujesz informacje z tekstów

• prawidłowo zestawiłaś stanowiska obu autorów

• notatka stanowi logiczną i zorganizowaną całość

Następnym razem unikaj powtórzeń szczególnie zaimków (swoje, ich 
itp.) oraz pamiętaj o precyzyjnym języku, powinien być mniej 

literacki a bardziej naukowy.
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Materiały CEO na temat OK Zeszytu: 
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