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KOMENTARZ METODYCZNY 

do wiązki zadań – „Lektura na Facebooku” 

 

 Wiązka zadań „Lektura na Facebooku”  jest nie tylko propozycją „powtórzeniową”, choć tuż 

przed egzaminem ósmoklasisty  taką rolę będzie pełnić. W innych okolicznościach edukacyjnych, 

zadania zawarte w zestawie mogą być  inspiracją do lekcji poświęconych omawianiu z uczniami 

lektury „Pan Tadeusz” lub innej, w której mnogość postaci i zdarzeń, a czasami język utworu,  sprawia 

uczniom trudności w przyswojeniu treści. Można wówczas na lekcji pracować na przygotowanych 

przez nauczyciela fragmentach lektury, dzieląc uczniów na grupy, które przygotowywać będą profile 

różnych postaci. Taka praca będzie pożyteczna również dla tych, którzy z różnych przyczyn nie sięgną 

po całość lektury. Profile na Facebooku i „wariacje” na ich temat mogą też być tematem projektu 

uczniowskiego realizowanego indywidualnie lub w grupach uczniów. Moim zdaniem, jest wiele 

możliwości wykorzystania tego pomysłu, więc życzę Wam kreatywności w rozwijaniu mojej 

propozycji w inne twórcze zadania. 

Materiał oddaję w pliku możliwym do edytowania, by uczniowie mogli swobodnie go uzupełniać. 

Proszę jednak zwrócić uwagę uczniów, by umiejętnie edytowali plik i uważali, czy jego edycja się „nie 

rozsypuje”. 

Mam też prośbę, by z nagłówka nie usuwać nazwiska autorki – co innego twórczo przetwarzać czyjś 

pomysł, a co innego przypisywać sobie jego autorstwo. Mam jednak nadzieję, że nic takiego nie 

będzie się działo. 

Punktem wyjścia do niemal wszystkich zadań w zestawie jest profil na Facebooku i informacje, jakie 

mogą być na nim zawarte. 

Zadanie 1. wprowadza ucznia w działania związane z lekturą. Wymaga podania czasu i miejsca akcji, 

odwołuje się do Inwokacji (jako środka poetyckiego), ale też do znajomości jej treści. Tego typu 

wiedza to częsty element zadań egzaminacyjnych. 

Zadania od 2. do 6. poświęcone są uzupełnianiu profilu bohatera (Tadeusza Soplicy) o różne 

informacje. Uczniowie mają dokonać krótkiej (jak to na Facebooku) prezentacji postaci, sporządzić 

listę znajomych, a także sformułować krótkie posty do zdjęć przedstawiających wydarzenia z lektury i 

komentarze (albo do zdjęcia, albo do posta). Takie działania wymagają znajomości treści – jeśli uczeń 

nie przeczytał, to będzie musiał poszukać informacji w inny sposób, a to daje nadzieję, że „coś” 

zostanie w jego głowie. 

Zadanie od 7. do 8. to praca na materiale wizualnym związanym z wydarzeniami lektury. Uczeń 

powinien rozpoznać, jakie wydarzenia przedstawione są na zdjęciach. Musi nadać im tytuły (przy 

okazji przypomni sobie, czym jest równoważnik zdania), a następnie ustawić na osi czasu, zgodnie 

z kolejnością, z jaką występują w utworze. Ustalanie chronologii wydarzeń to jedno z poleceń 

pojawiających się na egzaminie ósmoklasisty. 
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Zadanie 9. wymaga od ucznia przygotowania fragmentu profilu bohatera, którego sam wybierze, ale 

który równocześnie będzie mógł wypowiedzieć się o wydarzeniu wybranym z materiału wizualnego. 

Uczeń musi bowiem stworzyć post (4-6 zdań), w którym opowie o wydarzeniu, zawierając w swej 

wypowiedzi różne informacje (co, gdzie, kiedy, z kim, z jakimi emocjami?).  

Zadanie 10. polega na rozpoznawaniu bohaterów po ich facebookowych postach (cytaty z lektury). 

Tego typu zadania, oparte na pytaniu „kto to powiedział”, często pojawiają się na egzaminie. 

Zadanie 11. nawiązuje do elementu graficznego, który został umieszczony na profilu Tadeusza 

Soplicy. Uczeń ma wyjaśnić, dlaczego zdjęcie znalazło się na profilu bohatera. Jaki jest związek zdjęcia 

z treścią lektury. W poleceniu nie pada polecenie uzasadnij, ale zadanie sprawdza właśnie tę 

umiejętność. Tego typu zadania bardzo często obecne są w arkuszach egzaminacyjnych. 
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