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Adama Mickiewicza – niezwykły świat ballad. Scenariusz z TIK 

Cechy ballady na podstawie utworu „Świtezianka” Adama Mickiewicza 

Scenariusz lekcji z języka polskiego 

Opracowała: Agata Wójcik 

Uczeń: 

o zna i rozumie pojęcie ballada, 

o wymienia cechy gatunkowe ballady, 

o zna podstawowe wyznaczniki epiki, liryki i dramatu, 

o zna i rozumie pojęcia dialog i narracja. 

Uczeń potrafi: 

o czytać tekst ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytyczno-twórczym, 

o odróżnić balladę od innych gatunków literackich, 

o wskazać w tekście cechy ballady, 

o rozpoznać w tekście elementy dialogu i narracji, 

o wskazać w utworze elementy świata przedstawionego, 

o uzasadniać swoje wnioski. 

Rozpoczynamy metodą lekcji odwróconej. 

Przypomnienie wiadomości o rodzajach literackich. 

Prezentacja- https://wakelet.com/i/invite?code=fe8e0da 

Start!  

Tworzymy chmury wyrazowe dotyczące poszczególnych rodzajów literackich.  

Ćwiczenie utrwalającą zdobytą wiedzę. 

Przykład narzędzia:  

https://answergarden.ch/ 

https://wordart.com/ 

Przypomnienie historii niezwykłej znajomości.  

Przeczytajmy /odsłuchajmy balladę Adama Mickiewicza „Świtezianka”. 

 

https://wakelet.com/i/invite?code=fe8e0da
https://answergarden.ch/
https://wordart.com/
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tekst  

https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0010.htm 

„Świtezianka”- muzycznie. 

 https://www.youtube.com/watch?v=1fLh1iQJRVQ 

„Świtezianka” 

https://www.youtube.com/watch?v=eTZM2nnNXTo 

 
Udowodnijmy, że znamy treść utworu. Uporządkuj plan wydarzeń. 
 

 Ostrzeżenie przed złamaniem obietnicy. 

 Przysięga wierności i miłości. 

 Zdrada młodzieńca. 

 Odrzucenie propozycji. 

 Kuszenie przez tajemniczą dziewczynę. 

 Propozycja zamieszkania razem. 

 Rozstanie. 

 Spotkanie pary kochanków. 

 Surowa kara. 

 
 
Porozmawiajmy o świecie przedstawionym! 
 

narratora 
postacie ballady 

miejsce wydarzeń 
wydarzenia 

 
 
 
 

https://literat.ug.edu.pl/amwiersz/0010.htm
https://www.youtube.com/watch?v=1fLh1iQJRVQ
https://www.youtube.com/watch?v=eTZM2nnNXTo
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Seria pytań. 
 

1. Gdzie toczy się akcja utworu? 

2. Kiedy rozgrywają się wydarzenia. Zacytuj odpowiedni fragment. 

3. Zacytuj wers świadczący o tym, że narrator ma ograniczoną wiedzę o bohaterach i 

wydarzeniach. 

4. Co to jest punkt kulminacyjny? 

5. W którym momencie akcji znajduje się punkt kulminacyjny? 

6. Jaką naukę przekazuje ten utwór? 

7. Czy przedstawione postacie i wydarzenia są prawdziwe?  

8. Czy można powiedzieć, iż obok elementów realistycznych występują także 

zdarzenia i bohaterowie fantastyczni?  

9. Które elementy opowiadanej historii są fantastyczne, a które- realistyczne? 

10. Dlaczego Strzelec nie dotrzymał obietnicy danej dziewczynie?  

11. Co zwyciężyło?  

12. W jaki sposób został ukarany?  

13. Jakie motywy kierowały postępowaniem Świtezianki? 

14. Czy młodzieniec otrzymał odpowiednią karę do przewinienia? 

15. Jakie przesłanie zostało zawarte w utworze? Jak je rozumiesz? Wskaż właściwy 

fragment w tekście ballady. 

16. Czy ta opowieść mogłaby być ludowym podaniem? Dlaczego? 

17. Jaki jest nastrój tego utworu? Które elementy ten nastrój budują? 

18. Jaką rolę odgrywa w utworze przyroda? Jak się zmienia w obliczu poszczególnych 

wydarzeń. 

19. Które elementy utworu kojarzą się z ludowymi opowieściami? 

 
Budowa utworu 
 
 

 
 
 
zwrotka 
rym 
układ rymów 
czasowniki – dynamika utworu 
środki stylistyczne (nagromadzenie epitetów, niezwykle porównania) 
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Budowanie definicji ballady. 
 
 
 
 

 Zastanówmy się, czy cząstkowe stwierdzenia odnoszą się do utworu 

„Świtezianka” Adama Mickiewicza. 

opowiadający o niezwykłych,  

fantastycznych wydarzeniach 

elementy liryki 

utwór epicki 

 

nastrój tajemniczości 

istotną rolę odgrywa przyroda, która jest 

świadkiem zdarzeń 

budzi grozę 

łączy elementy liryki, epiki i dramatu 

 

utwór stroficzny 

elementy dramatu, dialogi 

 

fabuła, narrator, bohaterowie 

środki stylistyczne oparty na ludowych legendach, 

wierzeniach 

Stwórzmy definicję ballady. 

Ballada to 
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Przykłady ćwiczeń. 
 

Rozwiń plan ramowy. 
 

 
 
 
 
Spotkania strzelca i dziewczyny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Próba. 
 

 
Próba 

a. Niepokój w przyrodzie; 
b. Pojawienie się dziewczyna na 

wodach Świtezi; 
c. Wabienie młodzieńca; 
d. Strzelec ulega nieznajomej; 
e. Rozpoznanie dziewczyny. 

 
 
 
 
 
Kara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gromadzenie słownictwa charakteryzującego bohaterów. 

  
Świtezianka 

 

 
Strzelec 

 
 

wygląd 

 
 
 
 
 

 

 
 

cechy charakteru 
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Wyodrębnianie postaci, wydarzeń realistycznych i fantastycznych. 

 
  

realistyczne 
 

 
fantastyczne 

 
postacie 

 
 
 
 
 

 

 
wydarzenia 

 
 
 
 
 

 

 
Ćwiczenia słownikowe. 
 

  
synonim 

 

 
związek frazeologiczny 

 
miłość 

 
 
 
 

 
miłość do grobowej deski 

 
zdrada 

 
niewierność 

 
 
 

 

 
wina 

 
przewinienie 

 
 
 

 

 
kara 

 
 
 
 
 

 
wymierzyć karę 

 
Posumowanie. 
Obejrzyj prezentację.  
https://view.genial.ly/608ef90ada4dcb0d289aaad5/presentation-switezianka-adam-
mickiewicz 
 
Stwórz notatkę.  

https://view.genial.ly/608ef90ada4dcb0d289aaad5/presentation-switezianka-adam-mickiewicz
https://view.genial.ly/608ef90ada4dcb0d289aaad5/presentation-switezianka-adam-mickiewicz
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 Materiał do wykorzystania: 
 
Małgorzata Kozłowska "Oczy tej małej" 
https://www.youtube.com/watch?v=risx6I6yKfU&t=10s 
 
Antoni Lange „Jezioro” 
https://poezja.org/wz/Lange_Antoni/28825/Jezioro 
 
podkład muzyczny towarzyszący czytaniu Balladyny - „Popołudnie fauny” C. Debussy 
https://www.youtube.com/watch?v=ilhnS8oq8M0 
 
obraz- Kazimierz Alchimowicz „Świtezianka” 
https://artinfo.pl/dzielo/switezianka-09 
 
Ballada o pannie z jeziora.  
https://epodreczniki.pl/a/ballada-o-pannie-z-jeziora/DWL4x6W36 
 
Tajemniczość i ludowość w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza. 
https://epodreczniki.pl/a/tajemnica-i-ludowosc-w-balladach-i-romansach-adama-
mickiewicza/DWjJYzHay 
 
Jezioro Świteź 
https://jaroslawhebel.pl.tl/Jezioro-%26%23346%3Bwite%26%23378%3B.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=risx6I6yKfU&t=10s
https://poezja.org/wz/Lange_Antoni/28825/Jezioro
https://www.youtube.com/watch?v=ilhnS8oq8M0
https://artinfo.pl/dzielo/switezianka-09
https://epodreczniki.pl/a/ballada-o-pannie-z-jeziora/DWL4x6W36
https://epodreczniki.pl/a/tajemnica-i-ludowosc-w-balladach-i-romansach-adama-mickiewicza/DWjJYzHay
https://epodreczniki.pl/a/tajemnica-i-ludowosc-w-balladach-i-romansach-adama-mickiewicza/DWjJYzHay
https://jaroslawhebel.pl.tl/Jezioro-%26%23346%3Bwite%26%23378%3B.htm
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