
Praca konkursowa - poziom indywidualny (nauczyciele) – forma: scenariusz lekcji. 

SCENARIUSZ LEKCJI HISTORII- „ 2014! Młodzi dla Wolności” 
 

Temat lekcji: „Narodziny III Rzeczpospolitej” 

Autor: Sylwia Plewa; nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w I LO im. T. Kościuszki w 

Mysłowicach 

Scenariusz lekcji przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  

Czas trwania zajęć: 45 min 

Cele lekcji:  

- utrwalenie wiedzy na temat odradzanie się niepodległej Polski po 1989 r.  

- doskonalenie myślenia przyczynowo-skutkowego 

- kształtowanie umiejętności pracy w zespole oraz wzajemnego uczenia się 

- doskonalenie umiejętności analizy tekstów źródłowych oraz źródeł ikonograficznych.  

Tok lekcji:  

1. Czynności porządkowe- sprawdzenie obecności 

2. Wprowadzenie do tematu lekcji- przedstawienie uczniom toku pracy 

3. Realizacja czynności związanych z przebiegiem lekcji: 

- analiza tekstów 

- ułożenie ich w kolejności chronologicznej 

- dopasowanie odpowiednich postaci oraz zdjęć ilustrujących te wydarzenia 

- omówienie znaczenia poszczególnych wydarzeń dla współczesnej historii Polski 

        4. Podsumowanie pracy przez nauczyciela.  

Przebieg lekcji:  

Nauczyciel przedstawia temat lekcji, informując uczniów o zakresie problemowym i sposobie 

przeprowadzenia zajęć. Klasa zostaje podzielona na 5-osobowe zespoły. Uczniowie wyznaczają w 

każdym z zespołów lidera, który będzie przedstawiał pracę grupy na forum klasy.  

Zadanie 1 

W pierwszej części lekcji uczniowie zapoznają się z tekstami źródłowymi- Materiał źródłowy 

nr 1, Materiał źródłowy nr 2 i Materiał źródłowy nr 3.  Materiały nie zawierają tytułów, więc 

pierwszym zadaniem uczniów jest rozpoznanie wydarzeń, których dotyczą teksty oraz uszeregowanie 

ich w kolejności chronologicznej.  Uczniowie w poszczególnych grupach odczytują treść źródeł i 

wspólnie omawiają ich przesłanie. Następnie liderzy grup przedstawiają efekty swojej pracy na forum 

kasy. [czas realizacji 15 min] 



Zadanie 2 

W kolejnej części  lekcji uczniowie otrzymują  materiały ikonograficzne.  Ich zadaniem będzie 

porównanie Materiału źródłowego nr 4 z zaznaczonym fragmentem tekstu w Materiale źródłowym 

nr 1  i odpowiedź na pytanie, czy postulaty zadeklarowane w tekście zostały zrealizowane w trakcie 

wyborów parlamentarnych. [czas realizacji 5 min] 

 Zadanie 3 

Uczniowie zapoznają się z Materiałem źródłowym nr 5 i 6.  Wspólnie w grupie starają się 

odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przygotowano w trakcie kampanii wyborczej właśnie takie 

„materiały pomocnicze” dla osób głosujących. Liderzy grup przekazują  propozycje odpowiedzi na 

forum klasy. [czas realizacji 10 min] 

 Zadanie 4 

Uczniowie zapoznają się z Materiałem źródłowym nr 7, 8 i 9.  W grupach starają się rozpoznać 

uczestników wydarzeń przedstawionych na ilustracjach oraz wskazać funkcje, jakie pełniły te osoby w 

III Rzeczpospolitej. [ czas realizacji 5 min]  

 Zadanie 5 

Uczniowie otrzymują od nauczyciela ostatnią część materiałów ikonograficznych :  Materiał źródłowy 

nr 10, Materiał źródłowy nr 11 i , Materiał źródłowy nr 12.  Dodając je do wcześniejszych ilustracji , 

każda z grup osobno stara się uporządkować  materiały w trzy zestawy związane jak najbardziej z 

wcześniej analizowanymi tekstami źródłowymi.  [czas realizacji 5 min] 

Nauczyciel obserwując pracę uczniów podsumowuje działania poszczególnych grup wskazując 

ewentualne błędy. Grupa, która w trakcie zajęć udzieliła najwięcej trafnych odpowiedzi i wniosków 

może uzyskać ocenę za swoją pracę.    

Wykaz materiałów źródłowych oraz adresów z których zostały pozyskane: 

Materiał źródłowy nr 1  - Porozumienia okrągłego stołu: Warszawa 6 luty — 5 kwietnia 1989 r. 

http://ofop.eu/sites/ofop.eu/files/biblioteka-pliki/porozumienia-okraglego-stolu.html 

Materiał źródłowy nr 2 -  wypowiedź Cz. Kiszczaka  z 5 czerwca 1989 r. z posiedzenia Sekretariatu KC 

PZPR. 

http://dzieje.pl/aktualnosci/24-rocznica-wyborow-4-czerwca-1989-r 

Materiał źródłowy nr 3 – Expose  Premiera Tadeusza Mazowieckiego z 24 sierpnia 1989 r.  

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14855740,_Przeszlosc_odkreslamy_gruba_linia_

__Historyczne_expose.html 

ILUSTRACJE: 

Materiał źródłowy nr 4- wyniki wyborów z czerwca 1989 r.  

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14855740,_Przeszlosc_odkreslamy_gruba_linia___Historyczne_expose.html
http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,14855740,_Przeszlosc_odkreslamy_gruba_linia___Historyczne_expose.html


Materiał źródłowy nr 5- ulotka informacyjna z wyborów w czerwcu 1989 r.  

Materiał źródłowy nr 6 – plakat wyborczy z wyborów w czerwcu 1989 r. 

Materiał źródłowy nr 7-   obrady Okrągłego Stołu 

Materiał źródłowy nr 8 – strona opozycyjna w trakcie obrad Okrągłego Stołu 

Materiał źródłowy nr 9 - strona rządowa w trakcie obrad Okrągłego Stołu 

Materiał źródłowy nr 10 – strona tytułowa „Gazety Wyborczej z 3 lipca 1989 r.  

Materiał źródłowy nr 11 – zaprzysiężenie Prezydenta Wojciech Jaruzelskiego 

Materiał źródłowy nr 12 – Premier Tadeusz Mazowiecki w Sejmie RP 

Wszystkie ilustracje zaczerpnięte zostały z ogólnodostępnych zasobów internetowych, w tym ze 

stron: dzieje.pl; gazeta.pl  

ZESTAW TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH 

Materiał źródłowy nr 1.  

„W Polsce dokonuje się historyczny zwrot. W obliczu wciąż grożących Ojczyźnie załamań i 
konfliktów patriotyzm i rozum nakazują szukać tego, co Polaków łączy. Na naszych oczach Europa i 
świat rozwijają się w szybkim tempie. Sprawą Polaków jest, aby nie stać w miejscu, aby dorównać 
innym. 

Przez dwa miesiące, od 6 lutego do 5 kwietnia trwały prace [...]. Uczestniczyło w nich kilkuset 
przedstawicieli różnych sił politycznych i społecznych naszego kraju. W poczuciu odmienności, 
niekiedy konfliktowej, swoich stanowisk ideowych, aspiracji i interesów, a jednocześnie we 
wzajemnym poszanowaniu własnej tożsamości poszukiwano najbardziej skutecznych środków 
naprawy Rzeczypospolitej. W duchu porozumień społecznych 1980 roku nawiązano dialog wokół 
tego, co Polaków łączy — wokół poczucia odpowiedzialności za przyszłość kraju ojczystego, za jego 
gospodarkę i kulturę, za społeczeństwo i za państwo, za los polskich rodzin i za los Polski.[...]. 

Podstawą porozumienia są zasady przyszłego systemu politycznego wypływające z 
niezbywalnego prawa obywateli do życia w państwie, które w pełni urzeczywistnia suwerenność 
narodu. Oznacza to: 

pluralizm polityczny, znajdujący swój wyraz przede wszystkim w prawie do swobodnego 
zrzeszania się — w ramach demokratycznego ładu konstytucyjnego w organizacjach politycznych, 
społecznych i zawodowych; 

wolność słowa, w tym stwarzania realnych możliwości dostępu do wszystkich rodzajów 
środków przekazu różnorodnym siłom politycznym; 

demokratyczny tryb powoływania wszystkich przedstawicielskich organów władzy 
państwowej tak, by o tym, kto sprawować będzie władzę rzeczywiście decydowali wyborcy; 

niezawisłość sądów i ich ustawowe uprawnienia kontrolne w stosunku do innych organów 
powołanych do strzeżenia praworządności i porządku publicznego; 



silny pełnią praw i swobodnie wybrany samorząd terytorialny. [...]” 

 

Materiał źródłowy nr 2. 

"Tow. Cz. Kiszczak - Przeciwnik ostro walczył od początku do końca, posługując się różnymi środkami. 

My działaliśmy w „białych rękawiczkach”, nie wykorzystując nawet ewidentnych okazji. Wyniki 

wyborów przeszły oczekiwania opozycji. Zaszokowały, nie wie, jak się zachować. Wybory do Senatu 

to nasza całkowita klęska". - wypowiedź  z 5 czerwca 1989 r. z posiedzenia Sekretariatu KC PZPR. 

Materiał źródłowy nr 3. 

„Panie Marszałku, Wysoka Izbo! Chcę utworzyć rząd zdolny do działania dla dobra społeczeństwa, 

narodu i państwa. Będzie to rząd koalicji na rzecz gruntownej reformy państwa. Dziś takie zadanie 

może podjąć tylko rząd otwarty na współdziałanie wszystkich sił reprezentowanych w parlamencie, 

uformowany na nowych zasadach politycznych. [...] 

 

Historia naszego kraju nabrała przyspieszenia. Stało się to za sprawą społeczeństwa, które nie godzi 

się dalej żyć tak jak dotychczas. Trzeba przywrócić w Polsce mechanizmy normalnego życia 

politycznego. Przejście jest trudne, ale nie musi powodować wstrząsów. Przeciwnie - będzie drogą do 

normalności. Zasadę walki, która prędzej czy później prowadzi do wyeliminowania przeciwnika, musi 

zastąpić zasada partnerstwa. Nie przejdziemy inaczej od systemu totalitarnego do demokratycznego. 

Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma jednak ona 

wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. 

 

Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć 

Polskę z obecnego stanu załamania. Jestem świadomi, że dla moich rodaków najważniejsze jest dziś 

pytanie, czy może być lepiej. Odpowiemy na to wszyscy. [...]” 

 



ZESTAW MATERIAŁÓW IKONOGRAFICZNYCH 

Materiał źródłowy nr 7. 

 

Materiał źródłowy nr 8. 

 

 

Materiał źródłowy nr 9. 

 

Materiał źródłowy nr 4. 

 



Materiał źródłowy nr 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiał źródłowy nr 6. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiał źródłowy nr 10 

 

 

 

Materiał źródłowy nr 11 

 

Materiał źródłowy nr 12 

 


