
 

 

 

 

Opracowały:  Izabela Jach-Rahib, Aleksandra Czetwertyńska       

  

Temat: Kim jest jednostka wybitna? Rozważania na temat roli wielkich osobowości i 

ich wpływu na postrzeganie świata oraz bieg historii. 

 

Cele lekcji:  

 

Po lekcji uczeń powinien: 

 definiować określenie jednostka wybitna, wielka osobowość, 

 krytycznie analizować przykłady takich postaci, 

 potrafić rozrysować mapę myśli.    
 

Metody i formy pracy: 

 

 rozmowa,  

 praca w grupach, 

 burza mózgów, 

 dyskusja. 
 

Czas: 
 
1 lekcja/ 2 lekcje  
Scenariusz może być wykorzystany przy omawianiu filmu Bogowie (reż. Ł. Palkowski).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Przebieg lekcji: 

 

 Rozmowa/ burza mózgów. Zapowiedz temat zajęć a następnie poproś uczniów o 
podanie skojarzeń z określeniami jednostka wybitna/wielka osobowość.  
 

Skojarzenia można zapisać na tablicy lub flipczarcie. Wśród przywołanych asocjacji 

powinny pojawić się stwierdzenia  np.: 

 wyróżniająca się,  

 wyjątkowa, 

 dokonała wielkich czynów, 

 z potrzebą poświęcenia się dla dobra ogółu, 

 czasem nieakceptowana przez większość,  

 doceniana po śmierci itp. 
 

 Praca w grupach. Podziel uczniów na grupy (w zależności od liczebności klasy 4 - 5).  
Zadaniem każdej z nich jest wybranie jednej postaci, którą uczniowie pracujący w 
danej grupie uznają za wybitną. 
 

Członkowie grup dokonują wyboru a następnie na dużych arkuszach papieru zapisują 

spostrzeżenia, mogą to zrobić za pomocą mapy myśli.  

 

Na środku należy zapisać imię i nazwisko wybranej postaci, a następnie poprowadzić 

linie skojarzeń głównych, a potem mniejszych: 

 - cechy charakteru  

- osiągnięcia  

- sposób osiągania celu  

- relacja z otoczeniem  

- wpływ na historię kraju/świata/ludzkości  

- negatywne i pozytywne cechy osobowości  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Przykład rozpoczętej mapy myślowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każde z tych skojarzeń może być jeszcze rozbudowane. 

Warto przypomnieć, że każde skojarzenie główne i pomniejsze/bardziej szczegółowe 

powinno być zapisane tym samym kolorem, można też stosować rysunki, symbole 

przywołujące skojarzenia. 

 Prezentacja wyników pracy: każda grupa przykleja na ścianie swój arkusz i omawia 
go, uzasadniając swój wybór i wskazując różne aspekty bycia jednostką wybitną. 
Grupy odpowiadają na pytania: 

 Dlaczego dokonali takiego wyboru? 

 Czym charakteryzowała się osoba przez nich wybrana? 

 Jak wpłynęła na losy świata/kraju/ludzi? 

 
W czasie omówienia można uzupełnić mapy myślowe o skojarzenia i wydarzenia, 

które pojawią się w czasie rozmowy. 

 Podsumowanie pracy w grupach. Po wystąpieniach podsumuj wypowiedzi uczniów i 
uczennic, pisemnie w punktach lub ustnie. Zwróć uwagę na elementy i problemy, 
które pojawiły się u każdej z grup np. wielkie dokonania, posiadanie talentu, zmiana 
biegu historii, wyjątkowa/charyzmatyczna osobowość, samotność, niezrozumienie,  
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sława, upór w realizacji celu, poświęcenie, postać ocierająca się o szaleństwo, 
łamiąca powszechnie panujące zasady, z wielkimi zasługami dla ludzkości itp. 

 

 Dyskusja. (Uczniowie/uczennice mogą usiąść w kręgu). Zostań moderatorem dyskusji 
na temat roli jednostki wybitnej w społeczeństwie. Zadaj pytania:  
 

 dlaczego potrzebujemy jednostek wybitnych?  

 dlaczego dokonania jednostek wybitnych odbierane są czasem jako objaw 
szaleństwa? 

 jakie metody stosują żeby osiągnąć cel? 

 o jednostkach wybitnych mówi się często, że wybiegają poza swoją epokę, 
dlaczego? 

 
Możecie też zastanowić się nad losami wybitnych osobowości, np. rozważyć z jakim 

odbiorem spotkały ich działania  w czasach, w swoich czasach i jaki miały wpływ na 

zmianę postrzegania świata. 

Zwróć uwagę na to, aby każdy z uczniów i każda z uczennic się wypowiedział/a.  

W podsumowaniu zwróć uwagę na problem statusu jednostek wybitnych: są one 

„zawieszone między Bogiem a ludźmi, a tym samym budzą zachwyt bądź nienawiść”, 

często nierozumiane muszą się mierzyć z samotnością, wyobcowaniem, 

stygmatyzacją. Ich działania budzą kontrowersje, uwielbienie zazwyczaj przychodzi 

później.  

 Na koniec każdy uczeń/każda uczennica tworzy swoją własną definicję wybitnej 
jednostki i zapisuje na samoprzylepnej kartce. Nauczyciel zbiera kartki i zachowuje 
na zajęcia, które odbędą się po filmie „Bogowie”. (Jeżeli taka lekcja jest przewidziana, 
jeżeli nie, karteczki można przykleić do tablicy i szybko podsumować). 
 

 Praca domowa: Znajdźcie w internecie i przeczytajcie jeden artykuł dotyczący 
Zbigniewa Religi (postarajcie się nie korzystać z Wikipedii), wynotujcie najciekawsze 
informacje na jego temat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lekcja po projekcji: 

 

Temat: Bogowie – czyli wybitne jednostki mogą więcej? 

 

Cele lekcji:  

 

Po lekcji uczeń powinien: 

 Wiedzieć kim był Zbigniew Religa i znać jego dokonania, 

 krytycznie analizować postać filmową stworzoną na podstawie postaci historycznej, 

 określać ich wpływ na bieg historii oraz postrzeganie świata.    
 

Metody i formy pracy: 

 

 rozmowa,  

 praca w grupach, 

 praca w parach, 

 dyskusja. 
 

Uwaga: przed seansem poproś uczniów/uczennice, aby przysłuchali się w jakich kontekstach 

pada wyraz „Bóg”. 

 
1. Przyklej na tablicy kartki, z definicjami wybitnej jednostki, które stworzyli 

uczniowie. Wrócicie do nich za chwilę. 
 

2. Zapytaj uczniów, czego dowiedzieli się o Zbigniewie Relidze z filmu i z Internetu?  
 

3. Spisz na tablicy wszystkie ciekawostki i informacje, które podadzą uczniowie. Aby 
zachęcić wszystkich uczniów do udziału, możesz losować ich imiona z wcześniej 
przygotowanych kartek, tak aby każdy miał szansę coś dodać. Zapytaj, czy 
znaleźli różnice między informacjami z Internetu, a tymi które zapamiętali z filmu? 

 
Zwróć uwagę, na to, że nie był to film dokumentalny, a fabularny, oparty na 
prawdziwych wydarzeniach. (Jeżeli wystarczy czasu możecie stworzyć tabelkę 
różnic i podobieństw tych dwóch rodzajów filmowych) 
 

4. Postarajcie się dopasować definicje z zeszłej lekcji do postaci Religi i jego 
osiągnięć. Zapytaj, czy według uczniów/uczennic bohater filmu był jednostką 
wybitną?  
   

5. Zapytaj uczniów, w jakich sytuacjach w filmie była użyta metafora człowieka, jako 
Boga? Czemu się pojawiła i czemu miała służyć? Przeprowadź z uczniami 
dyskusję. Zwróć uwagę na lęk przed ingerencją w ludzkie ciało, na etykę lekarską.  

 



 

 

 
 
 
Zapytaj, czy współczesna medycyna również zmaga się z podobnymi problemami 
(klonowanie, hodowanie komórek itp.) 
 

6. Na koniec proponujemy zestawić postać Religi z postacią Marka Edelmana 
przedstawioną w "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall. Rozdaj uczniom 
cytat (po jednym na ławkę): 

 
 Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, 

wykorzystując Jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej, niż On 

by sobie życzył. (…) Oczywiście każde życie kończy się tym samym, ale chodzi o 

odroczenie wyroku, o osiem, dziesięć piętnaście lat. To wcale nie jest mało. 

Poproś uczniów, aby go przeczytali i zastanowili się w parach nad wspólnymi 

cechami tych dwóch postaci. Chętne pary wymieniają wspólnie wypracowane 

odpowiedzi.  

7. Zadanie domowe/dodatkowe : Napisz esej/tekst argumentacyjny  na temat: 
 
 Wybitna jednostka – przewodnik ludzkości czy nieuchronna ofiara dziejowego 
procesu? Odwołaj się do wybranych przykładów  z różnych tekstów kultury. 
(Problem ten można włączyć także do dyskusji). 

 

 

 


