
 

 

 

 

Opracował:  Łukasz Kusiak       

  

Temat: (Anty)utopia: czy świat idealny może istnieć? 

Scenariusz ma służyć nauczycielom jako pomoc w realizowaniu lekcji wiedzy o społeczeństwie, 

historii lub godziny wychowawczej. 

 

Cele lekcji:  

Uczeń: 

– wyjaśni znaczenie pojęć: utopia, antyutopia, totalitaryzm, 

– wyjaśni, skąd pochodzi władza (legalna i nielegalna) i dlaczego człowiek się jej podporządkowuje, 

– poda przykłady tekstów literackich oraz filmów, które traktują o antyutopii, 

– rozróżni ustrojowe formy państwa, poda ich przykłady z historii i współczesnego świata, 

– scharakteryzuje system totalitarny, poda jego przykłady z historii i współczesnego świata, 

– wyjaśni, dlaczego system totalitarny może stanowić dla człowieka zagrożenie, 

– rozróżni system demokratyczny od systemu totalitarnego. 

 

Metody i formy pracy: 

– metody aktywizujące: burza mózgów, pogadanka, 

– praca z tekstami źródłowymi, literaturą piękną i filmami, 

– praca w grupie, 

– dyskusja problemowa. 

 

Środki dydaktyczne: 

– filmy: 

„Igrzyska śmierci”, reż. Gary Ross, 

„Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia”, reż. Francis Lawrence, 

„Igrzyska śmierci: Kosogłos” (cz. I), reż. Francis Lawrence, 

– tekst źródłowy: Tomasz Morus, Utopia, fragm. (w załączniku), 

– tablica lub flipchart i flamastry. 

 

Czas:  90 min (2 godziny lekcyjne) 

Przygotowanie do lekcji: 

Uczniowie obejrzeli film „Igrzyska śmierci: Kosogłos” (cz. I). Opracowali również wybrane – zadane im 

wcześniej w ramach pracy domowej – utwory literackie lub filmy traktujące o relacjach utopia – 

antyutopia. 

 



 

 

 
 

 

Przebieg lekcji: 

Faza wprowadzająca 

 

1. Rozpocznij lekcję od rozmowy o obejrzanym filmie i zachęć uczniów do podzielenia się swoimi 

wrażeniami z pomocą pytań typu: Z jakimi wydarzeniami historycznymi lub współczesnymi 

programami telewizyjnymi kojarzy wam się wizja świata przedstawionego we wszystkich częściach 

filmu? 

Oczekiwana odpowiedź:  

igrzyska śmierci – ze starożytnym Rzymem; ustrój państwa Panem – z krajami totalitarnymi; całość – z 

telewizyjnym reality show. 

2. Uczniowie starają się odpowiedzieć na pytania:  

 Czym jest władza? 

 Jakie są jej rodzaje i źródła (legalne i nielegalne)?  

 Dlaczego człowiek się jej podporządkowuje. 

 Uczniowie powinni uwzględnić motywy zarówno dobrowolne, jak przymusowe, oraz 

wziąć pod uwagę różne rodzaje władzy. 

 

3. W ramach wprowadzenia do tematyki zajęć przeczytajcie wspólnie fragment tekstu źródłowego (w 

załączniku), a następnie wyjaśnij tytuł książki. 

Przykładowa wypowiedź: Znaczenie nadrzędnego dla lekcji słowa wywodzi się od utworu Tomasza 

Morusa Utopia (jego pełny tytuł: „Książeczka zaiste złota i niemniej pożyteczna jak przyjemna o 

najlepszym ustroju państwa i nieznanej dotąd wyspie Utopii”). Tytuł powieści Morusa jest 

niejednoznaczny, ponieważ słowo to może pochodzić zarówno od greckiego outopos (nie-miejsce, 

miejsce nieistniejące), jak i od eutopia (dobre miejsce). Książka ta, wydana w 1516 roku po łacinie, 

opisuje fikcyjne wyspiarskie państwo Utopia.  

 

4. Uczniowie odpowiadają na pytanie, czym różni się Utopia od państwa ukazanego w filmie „Igrzyska 

śmierci: Kosogłos” (cz. I). Uzupełniają wspólnie tabelkę. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Państwo UTOPIA  Państwo PANEM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Z twoją pomocą uczniowie wyjaśniają pojęcie utopii (społeczeństwo, państwo idealne, wzorzec 

struktur politycznych, do którego należy dążyć; zasady sprawiedliwości społecznej, równości i 

solidarności), a następnie wymieniają inne przykłady utopii literackich i filmowych. 

 

Przykładowe utopie literackie: Miasto Słońca Tomasza Campanelli (ok. 1610); Nowa Atlantyda 

Francisa Bacona (1623); Podróże Guliwera Jonathana Swifta (1726); Mikołaja Doświadczyńskiego 

przypadki Ignacego Krasickiego (1776); Ludzie jak bogowie Herberta George’a Wellsa (1923) i inne. 

Wnioski: Jeśli w utopii mieliśmy równość i sprawiedliwość jako nadrzędne cechy społeczeństwa, w 

antyutopii obserwujemy lud podporządkowany dyktaturze i sterroryzowany przez maszynerię 

totalitaryzmu. Lud ten kontroluje się na każdym poziomie, a jednostki tworzą masę 

ubezwłasnowolnionych „żywych trupów”. Najczęściej relacje z działania takiego państwa są pozornie 

idealne: panuje dobrobyt, równość, podobnie lojalność władzy w stosunku do swojego 

społeczeństwa jest niezaprzeczalna. Jednakże to antyutopia udowadnia, jakim kosztem żyje tego 

rodzaju państwo: ograniczeniem wolności jednostki, jej pełną kontrolą, usuwaniem niewygodnych 

buntowników, fałszowaniem historii. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Faza realizacyjna 

 

6. Podziel klasę na trzy grupy. Każdej z nich rozdaj tytuły dzieł literackich lub filmowych (zadanych 

wcześniej do opracowania w domu) oraz nazwy państw totalitarnych. 

     

 ZADANIA DLA GRUP 

Grupa 1 

Na podstawie wybranych utworów literackich opisz cechy państwa totalitarnego. 

Literatura:  

 My, Jewgienij Zamiatin; 

 Nowy wspaniały świat, Aldous Huxley;  

 Folwark zwierzęcy oraz Rok 1984, George Orwell;  

 451 stopni Fahrenheita, Ray Bradbury; 

 Pianola, Kurt Vonnegut;  

 Powrót z gwiazd, Stanisław Lem  

(lub inne). 

 

 Grupa 2 

Na podstawie wybranych utworów filmowych opisz cechy państwa totalitarnego. 

Kinematografia: 

 Metropolis, reż. Fritz Lang; 

 THX 1138, reż. George Lucas; 

 Seksmisja, reż. Juliusz Machulski; 

 Equlibrium, reż. Kurt Wimmer; 

 Wyspa, reż. Michael Bay; 

 Ludzkie dzieci, reż. Alfonso Cuarón; 

 Ghost In The Shell, reż. Mamoru Oshii  

(lub inne). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Grupa 3 

Na podstawie wybranych państw totalitarnych opisz cechy państwa totalitarnego. 

Przykłady: 

 III Rzesza w dobie Adolfa Hitlera; 

 ZSRR za czasów Józefa Stalina; 

 Chiny Mao Tse-tunga; 

 Kambodża Pol Pota; 

 Korea Północna Kim Ir Sena 

 (lub inne). 

 

8. Uczniowie prezentują wyniki pracy. Lider grupy uzupełnia zdanie zapisane przez nauczyciela na 

tablicy:  

Państwo totalitarne to…. 

 

Faza podsumowująca 

 

9. Podczas podsumowania zajęć, jeżeli zostanie czas, zaproponuj dyskusję na temat: Dlaczego na 

świecie trudno stworzyć idealny ustrój?  

 

10. Na zakończenie lekcji warto podkreślić, że niezależnie od ustroju każde państwo powinno dbać o 

godność swoich obywateli. 

 

 

Załącznik 

[...] Pierwotnie nazywała się ona Abraksa, 

nową zaś nazwę otrzymała zwycięskiego 

zdobywcy Utopusa. Dzielny ten wojownik 

zaraz w pierwszej wyprawie opanował ów 

kraj i ludność jego nieokrzesaną i dziką 

doprowadził do takiego stanu cywilizacji i 

 



 

 

 

kultury, że dziś potomkowie jej przodują 

niemal wszystkim narodom. Kazał on 

przesmyk długości piętnastu tysięcy kroków 

odciąć w tym miejscu, gdzie Abraksa łączyła 

się z większym lądem; tak powstała wyspa. 

[...] 

W Utopii jest 54 przestronnych i 

wspaniałych miast. Mowa ich mieszkańców i 

obyczaje, urządzenia i prawa są zupełnie 

jednakowe. Wszystkie miasta założone są 

według jednego planu i takie same mają 

budynki, jeśli tylko pozwalają na to warunki 

miejscowe. Najmniejsza odległość między 

miastami wynosi 24000 kroków, największa 

zaś wymaga jednego dnia drogi pieszej. 

Corocznie z każdego miasta trzej starsi i 

doświadczeni obywatele udają się jako 

posłowie do miasta do Amaurotum na 

obrady, dotyczące wspólnych spraw całej 

wyspy. To miasto jest stolicą, ponieważ leżąc 

w środku kraju najbardziej odpowiada 

wszystkim posłom. [...] 

[...] Żadnemu miastu nie zachciewa się 

rozszerzać swoich posiadłości, ponieważ 

mieszkańcy ich nie uważają się za właścicieli 

ziemi, lecz raczej za włodarzy. Wśród pól 

widać wszędzie domy, zaopatrzone w sprzęty 

gospodarskie i odpowiednio urządzone; 

służą one za mieszkania obywatelom, 

których miasta wysyłają kolejno na wieś. 



 

 

 

Każda rodzina wiejska składa się 

przynajmniej z 40 osób, mężczyzn i kobiet, 

oraz dwóch niewolników i podlega 

kierownictwu dwojga poważnych 

rozumnych ludzi, to jest ojca i matki 

rodziny. [...] 

Kto pozna jedno miasto Utopii, pozna 

wszystkie, tak dalece podobne są do siebie, o 

ile tylko pozwala na to naturalne położenie 

miejsca. [...] Każdy dom ma bramę od ulicy i 

tylną do ogrodu. [...] Każdy może swobodnie 

wejść: tak dalece nie ma tam żadnej 

własności prywatnej. Nawet domy zmieniają 

co dziesięć lat, losując, który komu ma 

przypaść w udziale. [...] 

2. Zespoły złożone z 30 rodzin wybierają 

sobie corocznie urzędnika, którego w swoim 

dawnym języku nazywają syfograntem, 

nowszym zaś filarchem. Dziesięciu 

syfograntów wraz ze swymi 300 rodzinami 

podlega władzy zwierzchnika, którego 

niegdyś zwano traniborem, obecnie zaś zwą 

go protofilarchem. Wreszcie wszyscy 

syfogranci w liczbie 200, złożywszy 

przysięgę, że wybiorą człowieka według 

swego przekonania najodpowiedniejszego, 

przystępują do tajnego głosowania, po czym 

ogłaszają księciem jednego z czterech 

kandydatów, przedstawionych im przez lud. 

Każda bowiem z 4 dzielnic miasta zgłasza 



 

 

 

senatowi jednego kandydata. 

Władza księcia jest dożywotnia, chyba że 

budzi on podejrzenie, jakoby dążył do 

tyranii. Traniborów wybierają corocznie, 

lecz nie zmieniają ich bez ważnego powodu. 

Wszystkich innych urzędników zastępuje się 

po roku nowymi. 

Co trzy dni, a czasem w miarę potrzeby 

częściej, schodzą się traniborowie na narady 

z księciem; omawiają sprawy państwowe i 

jeśli są jakieś spory prywatne – zdarza się to 

bardzo rzadko – rozstrzygają je w krótkim 

czasie. Na każdym posiedzeniu senatu 

obecni są dwaj syfogranci, każdego dni 

inni. 

Prawo wymaga, aby wniosek, dotyczący 

spraw ogólnopaństwowych, wpierw 

omawiany był przez trzy dni w senacie, 

zanim pójdzie pod głosowanie i stanie się 

uchwałą. Zbieranie się poza senatem i 

zgromadzeniem publicznym w sprawach 

ogólnych podlega karze śmierci. Te 

postanowienia zmierzają do tego, aby 

uniemożliwić sprzysiężenie się księcia z 

traniborami, narzucenie narodowi tyranii 

oraz zmianę konstytucji. [... 

3. Uprawa roli jest w Utopii tym zajęciem, z 

którym wszyscy muszą być obeznani, 

zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Do niego 

zaprawiają się wszyscy od wczesnej 



 

 

 

 

młodości, dzieci poucza się bądź 

teoretycznie w szkołach, bądź wyprowadza 

się je na sąsiadujące z miastem pola jakby 

dla rozrywki, gdzie nie tylko przyglądają się 

pracy, lecz także same pracują, rozwijając 

przy tej sposobności swoje siły fizyczne. 

Poza znajomością uprawy ziemi, która – jak 

wspomniałem – obowiązuje wszystkich, 

każdy kształci się w jakimś szczególnym 

rzemiośle; oto główne rzemiosła, które mają 

tam ważne znaczenie: sporządzanie tkanin 

wełnianych i lnianych, roboty murarskie, 

kowalskie i ciesielskie. 

Wszyscy mieszkańcy wyspy noszą odzież 

jednakowego kroju bez względu na wiek; 

jeśli w ubiorze są pewne różnice, mają one 

tylko na celu odróżnienie mężczyzn od 

kobiet oraz bezżennych od żonatych. Odzież 

jest ładna, wygodna i stosowna zarówno do 

pory letniej, jak zimowej, a sporządza ją 

sobie każda rodzina. [...] 

Głównym i prawie jedynym zajęciem 

syfograntów jest troskliwe zapobieganie, aby 

nikt nie siedział bezczynnie; każdy powinien 

rzetelnie oddawać się swemu rzemiosłu. Nie 

trzeba jednak sądzić, że Utopianie pracują 

bez przerwy od wczesnego rana do późnej 

nocy i zamęczają się jak woły robocze. Takie 

mozolne życie byłoby cięższe niż dola 



 

 

 

niewolnika. A przecież prawie wszędzie poza 

Utopią rzemieślnicy takie właśnie prowadzą 

życie. 

Mieszkańcy Utopii dzielą dobę na 24 równe 

godziny, z czego tylko sześć przeznaczają na 

pracę fizyczną [...]. Czas wolny między 

godzinami pracy, snu i posiłków każdy może 

zużytkować według swego upodobania; nie 

znaczy to jednak, by wolno mu było 

marnować czas na głupstwa i próżniactwo, 

przeciwnie, godziny wolne od pracy 

powinien z pożytkiem poświęcić jakiemuś 

innemu zajęciu odpowiednio do swego 

zamiłowania. [...] najczęściej na kształceniu 

się naukowym. 

Codziennie bowiem rano przed wschodem 

słońca odbywają się wykłady publiczne, na 

które obowiązkowo uczęszczają tylko 

wybrani [...], poza tym jednak mnóstwo 

mężczyzn i kobiet bez względu na zawód 

uczęszcza dobrowolnie na różne wykłady 

[...]. Lecz jeśliby ktoś w tych wolnych 

 

chwilach wolał doskonalić się w swym 

rzemiośle, nikt mu w tym nie przeszkadza 

[...] chodzi tu o ludzi niezdolnych do 

żadnego myślenia naukowego. [...] 

Otóż w Utopii [...] praca fizyczna trwa tam 

krócej, a jednak zapewnia ogólny dostatek. 

[...] wobec obfitości wszystkich środków do 



 

 

 

życia urzędnicy zatrudniają niekiedy w razie 

potrzeby wielką ilość ludzi przy naprawie 

uszkodzonych dróg publicznych; gdy zaś 

tego rodzaju roboty są niepotrzebne, 

zapowiadają publiczne ograniczenia czasu 

pracy [...]. 

Przecież głównym celem całego ustroju 

społecznego Utopii, obok zaspokojenia 

koniecznych potrzeb ogólnych, jest 

zapewnienie wszystkim obywatelom jak 

największej ilości czasu, aby, oderwawszy się 

od trosk materialnych, mogli swobodnie 

poświęcać się kulturze duchowej. W tym 

bowiem upatrują życie szczęśliwe. [...] 

 

Źródło: Tomasz Morus, Utopia (fragmenty) 


