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Fenomen popularności polskiej laureatki literackiej Nagrody Nobla – Olgi Tokarczuk
Scenariusz zajęć edukacyjnych z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych

1. CZAS ZAJĘĆ: 90 min.

2. CELE OGÓLNE: 
- zapoznanie uczniów z biografią i twórczością Olgi Tokarczuk – laureatki literackiej 

Nagrody Nobla;
- zapoznanie uczniów z bogactwem tematyki i sprawnością pisarską autorki Opowia-

dań bizarnych na przykładzie jednego z nich;
- zachęcenie uczniów do poznania innych tekstów pisarki;
- rozwijanie wyobraźni i kreatywności młodzieży;
- nauka obiektywnej oceny tekstu literackiego;
- umiejętność dyskusji;
- kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów;
- rozumienie konieczności zachowania i rozwoju literatury i kultury w życiu jednostki 

oraz społeczeństwa;
- budowanie systemu wartości na fundamencie prawdy, dobra i piękna oraz szacun-

ku dla człowieka.

3. CELE OPERACYJNE:
Uczeń: 

- przypomina i systematyzuje dotychczas zdobyte informacje na temat Nagrody No-
bla;

- poznaje biografię i twórczość Olgi Tokarczuk – laureatki literackiej Nagrody Nobla;
- kształtuje umiejętność czytania ze zrozumieniem;
- analizuje i interpretuje tekst epicki;
- wypowiada swój sąd na temat podjęty w tekście;
- wyciąga wnioski, dokonuje oceny.

4. METODY: podająca, poszukująca, eksponująca, praktyczna.

5. FORMY PRACY: indywidualna i grupowa.

6. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 
- zeszyt, internet, opowiadanie Prawdziwa historia ze zbioru: Olga Tokarczuk, Opo-

wiadania bizarne, Kraków 2018.

7. OSIĄGNIĘCIA ZAPISANE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ REALIZOWANE NA ZAJĘCIACH:
a) KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE:

Uczeń:
- rozpoznaje konwencje literackie i określa ich cechy w utworze;
- rozróżnia gatunki literackie;



- rozpoznaje w tekście literackim środki wyrazu artystycznego;
- rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz ich związek 

z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, eg-
zystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;

- rozpoznaje w utworze sposoby kreowania: świata przedstawionego (fabuły, 
bohaterów, akcji, wątków, motywów), narracji, sytuacji lirycznej; interpre-
tuje je i wartościuje;

- przedstawia propozycję interpretacji utworu, wskazuje w tekście miejsca, 
które mogą stanowić argumenty na poparcie jego propozycji interpretacyj-
nej;

- rozpoznaje obecne w utworze wartości uniwersalne i narodowe; określa ich 
rolę i związek z problematyką utworu oraz znaczenie dla budowania wła-
snego systemu wartości;

b) KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE:
Uczeń:

- wykorzystuje wiedzę z dziedziny fleksji, słowotwórstwa, frazeologii i składni 
w analizie i interpretacji tekstu oraz tworzeniu własnych wypowiedzi;

- rozumie zróżnicowanie składniowe zdań wielokrotnie złożonych, rozpozna-
je ich funkcje w tekście i wykorzystuje je w budowie wypowiedzi o różnym 
charakterze;

- stosuje zasady etykiety językowej w wypowiedziach ustnych i pisemnych 
odpowiednie do sytuacji;

- rozpoznaje słownictwo o charakterze wartościującym; odróżnia słownic-
two neutralne od słownictwa o zabarwieniu emocjonalnym, oficjalne od 
potocznego;

c) TWORZENIE WYPOWIEDZI:
Uczeń:

- formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej przy użyciu od-
powiednich konstrukcji składniowych;

- rozumie, na czym polega logika i konsekwencja toku rozumowania w wypo-
wiedziach argumentacyjnych i stosuje je we własnych tekstach;

- odróżnia dyskusję od sporu i kłótni;
- zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadnia-

jąc własne zdanie;
- buduje wypowiedź w sposób świadomy, ze znajomością jej funkcji języko-

wej, z uwzględnieniem celu i adresata, z zachowaniem zasad retoryki;
- zgodnie z normami formułuje pytania, odpowiedzi, oceny, redaguje infor-

macje, uzasadnienia, komentarze, głos w dyskusji;
- w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje ar-

gumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego 
doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu 
formułowanych sądów;

- stosuje zasady poprawności językowej i stylistycznej w tworzeniu własnego 
tekstu; potrafi weryfikować własne decyzje poprawnościowe;

d) SAMOKSZTAŁCENIE:
- korzysta z zasobów multimedialnych, np. z: bibliotek, słowników on-line, 

wydawnictw e-book, autorskich stron internetowych; dokonuje wyboru 



źródeł internetowych, uwzględniając kryterium poprawności rzeczowej 
oraz krytycznie ocenia ich zawartość;

- wybiera z tekstu odpowiednie cytaty i stosuje je w wypowiedzi;
- porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie; 

syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz 
wykorzystuje je w swoich wypowiedziach;

- rozwija umiejętność pracy samodzielnej między innymi przez przygotowa-
nie różnorodnych form prezentacji własnego stanowiska;

 

8. PRZEBIEG ZAJĘĆ:
a) wprowadzenie do tematyki zajęć – przekazanie uczniom informacji dotyczących 

celu oraz kolejności omawianych zagadnień:
- Nagroda Nobla
- biografia i twórczość Olgi Tokarczuk
- praca z tekstem noblistki

b) sprawdzenie wiedzy uczniów na temat Nagrody Nobla: postać fundatora, historia, 
dziedziny, polscy laureaci Nagrody Nobla;

c) sprawdzenie wiedzy oraz opinii uczniów na temat twórczości Olgi Tokarczuk;
d) odszukanie w internecie przez uczniów i przedstawienie na forum klasy informacji 

na temat twórczości i życiorysu pisarki (praca w grupach);
e) omówienie i podsumowanie przez nauczyciela zaprezentowanych przez uczniów 

informacji dotyczących polskiej laureatki literackiej Nagrody Nobla;
f) przedstawienie bogactwa tematów i sprawności pisarskiej autorki Opowiadań bi-

zarnych na przykładzie tekstu Prawdziwa historia;
g) odczytanie przez wybranych uczniów opowiadania Prawdziwa historia;
h) pytania skierowane do uczniów:

- jaki temat podjęty został w opowiadaniu?
- jakie emocje towarzyszyły Ci w czasie czytania tekstu?
- czym na przykładzie tekstu jest bizarność w zwykłej rzeczywistości?
- czym jest tożsamość?
- co określa ludzką tożsamość?
- jakie skutki może mieć jej utrata?
- czy przeczytane opowiadanie zachęciło Cię do poznania innych tekstów Olgi 

Tokarczuk?
i) analiza i interpretacja tekstu (praca w grupach):

- gatunek
- budowa świata przedstawionego
- kreacja narratora

j) sformułowanie wniosków, podsumowanie i uzupełnienie wiadomości;
k) zadanie domowe:

- Na czym, wg Ciebie, polega bizarność opowiadania Olgi Tokarczuk pt. Praw-
dziwa historia”? Pracę możesz wykonać w dowolnej formie (np. krótka for-
ma epicka, wiersz, plakat, fotografia, animacja, film, itd.).
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