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Język polski | Powtórzenie na koniec klasy 7 Szkoła podstawowa 4–8

SCENARIUSZ LEKCJI „SPRAWDŹ, CZY WIESZ – GRA DYDAKTYCZNA”
Gra dydaktyczna sprawdzająca wiedzę z języka polskiego z zakresu szkoły podstawowej ze szczególnym 
uwzględnieniem lektur obowiązkowych. Składające się na nią materiały można łatwo modyfi kować, wybierając treści 
dostosowane do potrzeb i możliwości konkretnej klasy. Nauczyciel może ograniczyć liczbę zadań lub zrezygnować 
z którejś kategorii, wcześniej przeprowadzić eliminacje itp. Przebieg gry da informację zwrotną o poziomie 
kompetencji uczniów, co pozwoli nauczycielowi zaplanować ukierunkowane powtórzenie wiadomości przed 
egzaminem ósmoklasisty. 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe podstawy programowej:
▪  KLASY 4–6: I.1.2), 1.3), 1.4), 1.6), 1.7), 1.8), 1.12), 1.15), 1.18), 2.3), 2.8), 2.9); II.1.1), 1.3), 1.4), 1.5), 1.6), 1.8), 1.11), 

2.4), 2.5), 2.6), 2.8), 3.1), 4.1), 4.2); IV.5); 
▪  KLASY 7–8: I.1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.5), 1.10), 1.11), 2.3); II.1.2), 1.4), 1.6), 1.7), 2.1), 2.2), 3.2), 4.3), 4.4); III.1.8), 2.2).

Cele lekcji: 
powtórzenie wiadomości z zakresu kształcenia literackiego i językowego w szkole podstawowej, ćwiczenie 
umiejętności pracy w grupie.

Środki dydaktyczne: 
regulamin konkursu, załączniki do gry: test wiedzy, diagram mitologiczny, quiz – karteczki z pytaniami do losowania.

Czas trwania zajęć: 
jedna lub dwie godziny lekcyjne.

Metody pracy: 
praca grupowa, praca z tekstem źródłowym, gra dydaktyczna.

Przebieg lekcji
Faza wprowadzająca
▪  Nauczyciel przedstawia cel zajęć: powtórzenie wiadomości z języka polskiego zdobytych w trakcie dotychczasowej 

nauki w szkole podstawowej. Podkreśla, że uczniowie znają zakres materiału, który obejmuje gra. 
▪  Następnie nauczyciel dzieli zespół klasowy na pięć grup według własnego zamysłu (losowanie lub swobodny 

dobór uczniów) i przedstawia regulamin konkursu. 

Faza realizacyjna 
Pierwszy etap konkursu – eliminacje
▪  Uczniowie w grupach rozwiązują test wiedzy. W trakcie sprawdzania zadań przez nauczyciela zespoły uzupełniają 

diagram mitologiczny.
▪  Po obliczeniu liczby punktów zdobytych przez grupy nauczyciel wskazuje dwa zespoły, które najlepiej poradziły 

sobie z zadaniami. W razie remisu pierwszeństwo mają uczniowie, którzy wcześniej oddali poprawnie uzupełniony 
diagram. Każdy z fi nałowych zespołów wybiera po dwóch przedstawicieli do dalszej rywalizacji.

▪  Jeśli nauczyciel chce ocenić pracę uczniów, może inaczej wykorzystać przedstawiony materiał, np. test wiedzy 
uczniowie mogą podpisać i do fi nału zostaną zaproszone cztery osoby z najwyższą liczbą punktów.

Drugi etap konkursu – quiz
▪  Pary uczestniczące w fi nale przemiennie odpowiadają na pytania zapisane na karteczkach. Może je losować sam 

nauczyciel lub wskazana przez niego osoba (np. jeden z fi nalistów lub inny uczeń). 
▪  Za każdą poprawną odpowiedź uczestnicy fi nału mogą zdobyć 2 punkty. Wolno im skonsultować się ze swoim 

zespołem, ale wówczas za odpowiedź otrzymają 1 punkt. 
▪  Uczniowie z pozostałych grup pełnią funkcję asystentów nauczyciela i jurorów. Mogą także odpowiadać 

na pytania, na które rywalizujące zespoły nie udzielą odpowiedzi lub na które odpowiedzą błędnie. Nauczyciel 
przyznaje tym uczniom punkty, może ich także nagrodzić oceną lub plusami.

▪  Wygrywa grupa, która zdobędzie najwięcej punktów. W razie remisu nauczyciel może zadać dodatkowe pytania 
lub np. rywalizujące pary mogą sformułować pytanie dla przeciwników.

Faza podsumowująca
Nauczyciel nagradza zwycięzców i inne osoby aktywnie uczestniczące w grze. Zachęca uczniów do częstego 
powtarzania wiadomości. Jako pracę domową może polecić zaprojektowanie diagramu (np. dotyczącego 
przypowieści biblijnych).

TEST WIEDZY

Zadanie 1. (0–3) 
W którym wieku tworzył każdy z wymienionych pisarzy? Wpisz w luki właściwe informacje. 

Jan Kochanowski ....................... Adam Mickiewicz ....................... Zbigniew Herbert .......................

Zadanie 2. (0–4) 
Podaj tytuły utworów, z których pochodzą podani bohaterowie. 

Łucja Pevensie – ......................................

Nel Rawlison – ........................................

Gandalf – ...............................................

Nemeczek – ...........................................

Zadanie 3. (0–3) 
Wskaż bohaterów, których dotyczą podane informacje.

W Panu Tadeuszu odegrał koncert na rogu.  ………………………………………………………

Diabeł uciekł przed nią przez dziurkę od klucza. ………………………………………………………

Przyjaciel Kokosza z komiksu Janusza Christy. ………………………………………………………

Zadanie 4. (0–6) 
Wykonaj polecenia związane z tekstem. 

Żył kiedyś człowiek bardzo bogaty. Żył kiedyś człowiek bardzo biedny. Każdy z nich miał syna, a żyli po przeciwnej 
stronie wielkiego wzgórza. Pewnego dnia bogacz wyprowadził swego syna na szczyt wzgórza i ogarniając krajobraz 
obszernym ruchem ręki, tak do niego powiedział: 
– Popatrz, wszystko to wkrótce będzie twoje!
        W tej samej chwili biedak wyprowadził swego syna na szczyt wzgórza po przeciwnej stronie i, w blasku wschodzącego 
słońca oświetlającego równinę, powiedział do niego z prostotą: 
– Popatrz! Michel Piquemal, Popatrz

a) Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania i uzasadnij wybór.
I. Przywołany tekst należy do A. liryki.  B. epiki.  C. dramatu. 

Uzasadnienie: ..………………………………………………………………………………….......................................................................................

II. Utwór Popatrz jest   A. baśnią.  B. bajką.  C. legendą.

Uzasadnienie: ..…………………………………………………………………………………........................................................................................

b) Sformułuj główną myśl wynikającą z przywołanego utworu.

…………………………………………………………………………………………………..................................................................................................

c) Wypisz z tekstu zdanie pojedyncze nierozwinięte. ..…………………………………………………………………………………...............

Zadanie 5. (0–7) 
Wykonaj polecenia związane z tekstem. 

Dookoła samotne wonie
Tlą się w ostatniej iskierce...
Galopują spłoszone konie...
Galopuje spłoszone serce...

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Konie

a) Wypisz z tekstu trzy różne środki stylistyczne i je nazwij.
…………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………
……………………...…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

b) Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.
I. Wyraz dookoła jest w przywołanym wierszu A. przyimkiem. B. zaimkiem. C. przysłówkiem.
II. Synonimem tlą się w utworze Konie może być A. rozświetlają się. B. żarzą się. C. gasną.

c) Określ formę gramatyczną czasownika galopują. …………………………………………………………………………………………………...

Regulamin gry dydaktycznej i klucze odpowiedzi znajdziesz na 




