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Karuzela z lekturami – komentarze metodyczne do zadań 

 

 Zadania zaprezentowane pod wspólnym tytułem „Karuzela z lekturami” nie stanowią 

jednorodnej wiązki zadań. Nie powinno się ich scalać i  wykorzystywać jako jednorodnego 

testu sprawdzającego znajomość lektur. Zostały zaprojektowane jako osobne propozycje, 

dlatego też prezentowane są w osobnych plikach. Każdy z nich zawiera pewien typ zadań 

i według tych typów zostaną skomentowane poniżej.  Mam nadzieję, że w przygotowanym 

przeze mnie minizbiorze znajdziecie Państwo rozwiązania, które wykorzystacie w pracy 

z uczniami, powtarzając materiał do egzaminu. Jednocześnie pragnę podkreślić, 

że nie wszystkie zadania są moim autorskim pomysłem, choć wszystkie samodzielnie 

przygotowałam. Inspiracje czerpałam ze strony internetowej 

http://www.superbelfrzy.edu.pl, z bazy dobrych praktyk projektu Entuzjaści Edukacji, a także  

z polonistycznych blogów, na przykład „Polonistka w akcji” czy Polonistka przy tablicy”. 

Twórczo wykorzystać dobry pomysł to nie wstyd. Ufam więc, że i Wy znajdziecie w moich 

opracowaniach coś, co rozwiniecie, tworząc własne zadania. 

Ponieważ w opracowaniu wiele razy korzystałam ze zdjęć, ilustracji i obrazów, to wymienię 

również najczęściej wykorzystywane przeze mnie źródła internetowe: 

 zasób graficzny wyszukiwarki gogle, https://www.google.com; 

 bezpłatny zasób zdjęć zamieszczonych na https://pixabay.com/pl 

 http://wkrainieczytania.blogspot.com 

 https://lubimyczytac.pl 

 https://www.empik.com/ziele-na-kraterze-wankowicz-melchior 

 https://film.wp.pl 

 https://sztuka.agraart.pl 

Emotikonowe lektury  

Zadanie 1. wykorzystuje wszechobecne w komunikacji elektronicznej emotikony, a więc 

symbole znane uczniom, niektórymi z nich posługują się oni na co dzień. Zadanie sprawdza 

nie tylko znajomość lektur, ale również odczytywanie znaczeń wyrażonych symbolami 

graficznymi, oczywiście w kontekście lektury. Taka umiejętność bardzo często sprawdzana 

jest na egzaminie zewnętrznym. W niemal każdym przykładowym arkuszu egzaminacyjnym 

lub materiale prezentowanym przez CKE znajdziemy zadania, w których uczeń ma odczytać 

znaczenie symboli graficznych użytych na plakatach teatralnych lub filmowych. 

Zadanie składa się z dwóch części. W pierwszej z nich (polecenie a) uczeń ma jedynie 

rozpoznać tytuł lektury. W kolejnej części – b, musi powiązać wybrany przez siebie symbol 

z treścią lektury. W mojej ocenie zadanie to reprezentuje podstawowy stopień trudności. 

http://www.superbelfrzy.edu.pl/
https://www.google.com/
https://pixabay.com/pl
http://wkrainieczytania.blogspot.com/
https://lubimyczytac.pl/
https://www.empik.com/ziele-na-kraterze-wankowicz-melchior
https://film.wp.pl/
https://sztuka.agraart.pl/
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Zadanie 2. nieco odwraca sytuację, to uczeń, posługując się symbolami, ma przedstawić 

wybraną przez siebie lekturę, a więc dajemy mu okazję, by został twórcą pewnego szyfru. 

Stawia to przed nim kilka wymagań. Po pierwsze – uczeń musi wybrać utwór, który 

zaprezentuje. Po drugie, powinien dokonać krótkiej analizy treści i wybrać to, co w utworze 

najważniejsze i charakterystyczne tylko dla danego tytułu. Po trzecie wreszcie, należy te 

charakterystyczne dla lektury elementy przedstawić za pomocą symbolu. Ostatnią 

czynnością w zadaniu jest wyjaśnienie, w jaki sposób wybrane symbole wiążą się z treścią 

lektury. 

Zadanie jest więc wielopoziomowe, wyżej zorganizowane, a więc i jego trudność wykracza 

poza poziom podstawowy. 

Zadania można zastosować osobno. Moim zdaniem, warto jednak postawić je przed uczniem 

łącznie. Działając według zasady – najpierw wzór, potem jego twórcze przetwarzanie.  

 

Tu się działo… 

Zadanie 1. wykorzystuje wiedzę uczniów na temat jednego z elementów świata 

przedstawionego w utworach literackich – miejsca akcji. Uczeń musi je zidentyfikować, 

dopasować do swojej lekturowej wiedzy, a następnie wskazać, o jaką lekturę chodzi i kto jest 

jej autorem. Powinien również uzasadnić swój wybór, a to wymaga odwołania się 

do znajomości całej lektury. Umiejętność uzasadniania jest ważną umiejętnością z zakresu 

podstawy programowej i jest bardzo często sprawdzana na egzaminie zewnętrznym, warto 

więc poświęcić jej trochę czasu, powtarzając z uczniami materiał do egzaminu. 

Według mnie, zadanie nie wykracza poza podstawowe wymagania (czyli na ocenę 

dostateczną), ale, oczywiście, każdy z Państwa ma dowolność w zakwalifikowaniu go 

na określony poziom wymagań. 

W zadaniu 2. uczeń samodzielnie tworzy zestaw podobny do tego, który poprzednio 

rozwiązywał, czyli twórczo przetwarza podany schemat. Aby to zrobić musi wybrać dowolną 

lekturę i przeanalizować, w jakich miejscach rozgrywają się wydarzenia. Wtórnym działaniem 

jest już poszukiwanie zdjęcia, które przedstawiałoby podobne miejsca i wybór jednego 

z nich. Działania ucznia powinny zakończyć się uzasadnieniem swojego wyboru oraz 

wskazaniem źródła, z którego korzystał. Wszystkie umiejętności i wiedza wykorzystywana 

przy rozwiązywaniu zadania wynikają z podstawy programowej i są według mnie 

podstawowym zasobem. 

Oba zadania można stosować rozdzielnie, ale warto postawić je przed uczniem łącznie, 

aby przekonać się, czy uczniowie (jako grupa) na podobnym poziomie poradzą sobie 

z rozwiązaniem zadania odtwórczego (1) i twórczego (2). 
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Skojarzenia 

Zadanie 1. Opiera się na umiejętności syntetyzowania wiedzy o różnych elementach lektury. 

Wymaga dysponowania wiedzą na temat świata przedstawionego (np. czas, miejsce akcji), 

bohaterów i ich cech, a także wydarzeń rozgrywających się w lekturze. Chcąc rozwiązać 

zadanie, uczeń powinien więc dysponować wiedzą z zakresu całej lektury i może się okazać, 

że fragmentaryczna wiedza czerpana z tzw. bryków nie wystarczy. 

Zadanie 2. jest lustrzanym odbiciem zadania 1. Tu z kolei cenną umiejętnością okaże się 

analizowanie różnych elementów lektury. Zakres ten sam – świat przedstawiony, 

bohaterowie i wydarzenia, ale ważne będzie również wartościowanie poszczególnych 

składników. Ocenienie, które z nich są bardzo istotne, a które mniej. Które są 

charakterystyczne tylko dla wybranego bohatera, a które nie pozwolą w istotny sposób 

odróżnić go od innych postaci z tej lub innej lektury. Ten element wartościowania powoduje, 

że, o ile zadanie 1. zakwalifikować można do podstawowego poziomu wymagań, o tyle 

zadanie 2. – to już ponadpodstawowy poziom (np. na czwórkę, czyli rozszerzający). 

Pocztówka z lektury 

Główną umiejętnością, która jest sprawdzana zadaniem 1., jest rozpoznawanie utworu 

literackiego na podstawie charakterystycznych dla niego cytatów lub fragmentów 

opisujących wydarzenia albo bohaterów. To „ulubiona” umiejętność autorów zadań 

egzaminacyjnych. W moim zadaniu do cytatu dodany jest obraz, a celów takiego zabiegu jest 

kilka. Po pierwsze obraz to także informacja – może uczniowi pomóc z rozpoznaniu utworu. 

Po drugie – obraz zwiększa atrakcyjność przekazu i czyni zadanie bardziej przyjazne uczniowi 

(wszak mamy społeczeństwo obrazkowe). Po trzecie wreszcie, użycie w zadaniu obrazu służy 

wszystkim typom sensorycznym. Obraz ułatwia działanie wzrokowcom, bo odwołuje się do 

ich ulubionego kanału percepcji. Słuchowcy mogą sobie odczytać cytat i go po prostu 

usłyszeć. Posłużenie się wizualizacją służy również kinestetykom, dla których „suche słowo” 

niewiele znaczy, a obraz daje szanse pobudzenia emocji, na których opierają swoje 

postrzeganie świata i zapamiętywanie. Choć dla nich najodpowiedniejsze będzie zadanie 2., 

w którym będą mogli podziałać (poszukać, popróbować, pochodzić, np. za rodzicami 

i popytać o zasób zdjęciowy w ich telefonach). Wniosek – postawmy przed uczniami oba 

zadania. 

Zadanie odwołuje się do prostej wiedzy z zakresu lektur obowiązkowych, a więc, według mnie,  

mieści się w podstawowym zakresie wymagań. 

Komu się to zdarzyło? 

Zadanie 1. Jest swoistym przygotowaniem uczniów do podjęcia drugiego zadania z zestawu. Ma 

pokazać uczniom, że literatura to swego rodzaju „dialog przez wieki”. Rozwiązując je uczniowie 

zobaczą, że w różnych utworach literackich pojawiają się podobne problemy, a udziałem bohaterów 
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są podobne wydarzenia i emocje. Choć w poleceniu do ucznia nie pada magiczne słowo „motyw”, to 

zadanie jest próbą oswojenia uczniów z tym pojęciem bez podawania jego nazwy (motyw straty, 

poświęcenia dla ojczyzny czy życiowej przemiany bohatera). Aby rozwiązać zadanie uczniowie muszą 

mieć wiedzę na temat podstawowych wydarzeń i emocji postaci literackich. Po raz pierwszy proszeni 

są też o wzięcie pod uwagę nie tylko zwartych pozycji książkowych, ale i sięgnięcie po zasób liryki. 

Zadanie sprawdza wiedzę z zakresu podstawowego. 

Zadanie 2. Jest wyzwaniem trudniejszym niż pierwsze. Wymaga od uczniów samodzielnego 

sformułowania motywu, który łączy postaci z różnych utworów literackich. To działanie musi być 

poprzedzone gruntowną analizą treści poznanych lektur (w tym również wierszy), ze szczególnym 

uwzględnieniem losów i emocji bohaterów.  

Ze względu na to, że zadanie wymaga porównywania i uogólniania wiedzy o bohaterach oraz każe 

uczniowi korzystać nie tylko z zasobu lektur książkowych może być traktowane jako zadanie z 

poziomu ponadpodstawowego. 

Opowiedziane na okładce 

W tej propozycji znajdziecie 3 zadania. Zadanie 1. i 2. należy wykorzystywać alternatywnie, natomiast 

zadanie 3. może towarzyszyć zarówno pierwszemu, jak i drugiemu. 

Zadania odwołują się do znajomości lektury, która omawiana jest we fragmentach, a więc Waszej 

ocenie zostawiam, czy zagadnienia poruszane na lekcjach będą wystarczającą bazą do sformułowania 

przez uczniów poprawnego rozwiązania. Jeśli uznacie, że nie,  niech prezentowane zadanie będzie 

pomysłem dla własnych opracowań. 

Czynnością sprawdzaną w zadaniu 1. i 2. jest odczytywanie graficznych symboli, których znaczenie 

uczniowie powinni zobaczyć w kontekście lektury.  W tym sensie zadanie jest podobne w swoich 

założeniach do zadań typu „Emotikonowe lektury”. Dodatkowo, w swojej 1. i 2.  odsłonie, zadania 

wymagają od uczniów argumentowania, a więc sprawdzają umiejętności nader często eksponowane 

w arkuszach egzaminacyjnych i materiałach CKE. 

Ponieważ we wszystkich trzech zadaniach  występuje element wartościowania (1. i 2. ocena trafności  

doboru użytej symboliki, a w 3. decyzja o wyborze trafnej symboliki), a także forma zadań należy do 

wyżej zorganizowanych (wymagają jednocześnie kilku operacji myślowych oraz działań 

praktycznych), można je zakwalifikować do poziomu ponadpodstawowego (na czwórkę lub piątkę). 

Galeria postaci 

Zadania 1. i 2. w swoich założeniach są podobne do zadań zatytułowanych przeze mnie 

„Pocztówka z lektury”, a więc wymagają od uczniów rozpoznania cytatów. Tym razem jednak 

mają one służyć najpierw rozpoznaniu kilku bohaterów lektury, a dopiero później 

zidentyfikowaniu, o jaki utwór chodzi. Każdemu z cytatów towarzyszy graficzny portret 

bohatera. Zadanie reprezentuje podstawowy stopień trudności. Otwiera też możliwość, by 

postawić uczniom kolejne wyzwanie – stworzenie własnej galerii postaci do zaproponowanej 

przez nauczyciela lektury. 
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Podobnie czy inaczej 

Ostatnia na dzisiaj propozycja reprezentuje najwyższy stopień trudności. Opiera się nie tylko 

na znajomości treści utworów, ale i wielu innych umiejętnościach, w tym analizowania, 

wartościowania, porównywania, formułowania własnego stanowiska i wreszcie 

argumentowania odwołującego się do treści obu wskazanych lektur. Tego typu zadania, choć 

oczywiście wywodzące się z wymagań podstawy programowej, reprezentują poziom 

dopełniający (czyli na piątkę). W arkuszach typu egzaminacyjnego pojawiają się raczej 

pojedynczo, bo wymagają od uczniów poświęcenia na ich rozwiązanie nieco więcej czasu. 

Pamiętajmy o tym, gdy będziemy proponować je uczniom.  

 

To już wszystkie propozycje na dziś. Następne w piątek – tym razem dotyczyć będą nieco 

innego zakresu podstawy programowej. 

Ponieważ nie ma zadań doskonałych, nie ukrywam, że liczę na Państwa uwagi i komentarze – 

mój e-mail: ilewandowska@wodnsieradz.pl 

Napiszcie, co się sprawdziło, co nie. Które zadania podobały się uczniom, a które nie 

wzbudziły entuzjazmu. I wreszcie, z którymi sobie poradzili najlepiej, a z którymi mieli 

kłopoty (jakie). 

Ilona Lewandowska 

konsultant WODN w Sieradzu 
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