
Temat:    Nazywam się Kmicic, Andrzej Kmicic. 

             O ponadczasowości  bohatera „Potopu”.

Czas trwania zajęć: 45 minut   

Cele zajęć:

Uczeń:
• wykorzystuje w interpretacji utworu literackiego potrzebne konteksty ,

• formułuje tezy i argumenty w wypowiedzi ustnej i pisemnej ,
• zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo 

uzasadniając własne zdanie ,

• buduje  wypowiedź  w  sposób  świadomy,  ze  znajomością  jej  funkcji  
językowej, z uwzględnieniem celu i adresata ,

• w interpretacji przedstawia propozycję odczytania tekstu, formułuje 
argumenty na podstawie tekstu oraz znanych kontekstów, w tym własnego
doświadczenia, przeprowadza logiczny wywód służący uprawomocnieniu 
formułowanych sądów ,

• porządkuje informacje w problemowe całości poprzez ich wartościowanie;
syntetyzuje poznawane treści wokół problemu, tematu, zagadnienia oraz 
wykorzystuje je w swoich wypowiedziach).

Metody pracy:

– dyskusja,

 - praca z tekstem.  

-  rozmowa kierowana,

- analiza i interpretacja wybranych scen filmowych

Formy pracy:

- zbiorowa,

- grupowa,

- indywidualna.

Środki dydaktyczne:
• wybrane fragmenty filmów akcji z cyklu przygód Jamesa Bonda (Casino Royale 

[2006],

Ośmiorniczka [1983], Spectre [2015], Skyfall [2012])
• wybrane fragmenty adaptacji Potop Redivivus w reż. Jerzego Hoffmana, 20141

• karta pracy służąca charakterystyce bohaterów

• tekst lektury



• zasoby Internetu.

     Przebieg lekcji 

   1.Podanie tematu i celów  lekcji.

2.. Nauczyciel rozpoczyna lekcję od wyświetlenia fragmentu filmu Casino Royale
w reżyserii Martina Campbella (chodzi o początkową scenę pościgu, YouTube: 
Casino Royale Movie Clip – Parkour Chase (2006); czas: 51’’–2’45’’). Prosi o 
uważne obejrzenie wybranej sceny.TIK

3.Nauczyciel rysuje na tablicy wirtualnej graf  i w jego centrum umieszcza 
opisowy, umowny tytuł sceny: Pościg na dźwigach. TIK Prosi uczniów o 
przyporządkowanie tej sceny do określonego gatunku filmowego oraz podanie 
cech potwierdzających tę przynależność (zasoby Internetu).TIK Uczniowie 
powinni uwzględnić w swoich wypowiedziach zarówno zdarzenia, jak i działanie 
bohaterów pokazane we fragmencie.

Wyświetlona scena
– obserwacje ucznia

rozpoznaje gatunek: film akcji,
zauważa dynamikę prezentowanych zdarzeń, zdarzenia na granicy 
prawdopodobieństwa, szybki montaż, strzelaninę, sceny kaskaderskie, 
napięcie i emocje u bohaterów i świadków zdarzenia, muzykę budującą
nastrój oraz dźwięki, np. złapanie pistoletu

Bohaterowie sceny
– obserwacje ucznia

konsekwentni w działaniu, brawurowi, odważni, podejmują ryzyko 
utraty życia, silni, brutalni, skupieni na swoim działaniu, profesjonalni, 
pełni emocji, niezniszczalni

  4.Po zapisaniu spostrzeżeń uczniów na tablicy nauczyciel pyta, dlaczego na lekcji 
poświęconej Kmicicowi oglądają  tę właśnie scenę, pochodzącą ze współczesnego kina?

.
Przewidywana odpowiedź ucznia:

• fabuła Potopu jest dynamiczna

• bohater, Andrzej Kmicic, należy do postaci w typie „zabili go i uciekł”

• w tekście mamy do czynienia z pojedynkami, np. Wołodyjowski – Kmicic

• pojawiają się sceny batalistyczne, czyli też jest obecna walka

• możemy zaobserwować bohaterów kontrastowo wykreowanych, np. 
patriotów i zdrajców

5. Praca w grupach.

 Porównanie „Potopu Redivivus”w reżyserii Jerzego Hoffmana ze współczesnymi  
filmami akcji ( kreacja  bohaterów).
Uczniowie otrzymują karty pracy (załącznik w classroom ). TIK Po obejrzeniu 
(według zapisu w tabeli) krótkich scen z filmów akcji oraz scen z filmu Potop 
Redivivus uczniowie zapisują swoje wnioski na tablicy wirtualnej uwzględniającej
podział na grupy. TIK



6. Nauczyciel prosi każdy zespół o podanie odnalezionych przez nich  cech 
łączących Andrzeja Kmicica z bohaterem filmów akcji – Jamesem Bondem.

           Następnie  przedstawiciele grup czytają  na  forum   klasy  zapisane przez nich   
na tablicy najczęściej  powtarzające  się cechy, charakteryzując tym samym Kmicica   
jako bohatera kina akcji. 

Fragmenty filmów:

Zestaw Potop Redivivus Fragmenty filmów z Jamesem Bondem

1. Śmierć Rekucia (24’55’’–27’14’’) Skyfall, reż. Sam Mendes (38’’–2’19’’)

2. Pojedynek Kmicica z Wołodyjowskim 
(37’40’’–41’26’’)

Spectre, reż. Sam 
Mendes (9’29’’–11’20’’)

3. Unicestwienie szwedzkiego kartacza 
na Jasnej Górze (124’43’’–124’52’’)

Ośmiorniczka, reż. John Glen (114’55’’–
115’25’’)

4. Obrona króla Jana Kazimierza w 
wąwozie 144’10’’–145’46’’)

Casino Royale, reż. Martin Campbell 
(114’17’’–114’35’’)

7.Kiedy wszystkie cechy zostaną zapisane, nauczyciel, nawiązując do tematu 
lekcji, pyta, co zdaniem uczniów zadecydowało o tym, że Andrzeja Kmicica 
można nazwać Jamesem Bondem XIX wieku?
    
Lekcja kończy się zapisaniem w formie planu myślowego TIK odpowiedzi na 
zadane pytanie. Nauczyciel  zaś  podkreśla, że  Andrzej  Kmicic to jednak 
człowiek o  niejednoznacznym  charakterze, zapowiadając kolejną lekcję 
poświęconą analizie osobowości bohatera.

Załącznik 

Bohaterowie Andrzej Kmicic w filmie Potop 
Redivivus
(2014)

James Bond w filmach: Skyfall (2012),
Spectre (2015), Ośmiorniczka (1983),
Casino Royale (2006)

Zestaw 1.



Zestaw 2.

Zestaw 3.

Zestaw 4.

Wnioski

                                                                                   Opracowała -  Barbara Kozak       


