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JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za okres 1999-IX 2005 

Opracowanie: Bożena Zwierzyńska na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach, 
Filii w Bytomiu 

Opublikowano 21.12.2005 

 

Niniejsze zestawienie jest odpowiedzią na liczne pytania nauczycieli, zainteresowanych materiałami 
metodycznymi, "ukrytymi" w pozycjach ogólniejszych, wydawnictwach zbiorowych, a zwłaszcza 
w czasopismach - a jest ich sporo. W przypadku polonistów dotyczy to przede wszystkim tzw. "zeszytów 
kieleckich" - kwartalników, których niestety Biblioteka Narodowa w swoich internetowych bazach danych 
nie uwzględnia. Dlatego też poniższy wykaz koncentruje się na zawartości kwartalnika "Język Polski w 
Gimnazjum". Tak więc, chociaż został sporządzony w oparciu o zbiory konkretnej placówki, może służyć 
pomocą nie tylko bytomskim polonistom.  

Materiał bibliograficzny zebrano w następujące grupy:  

• Wydawnictwa zwarte i ich fragmenty;  
• Artykuły z wydawnictw ciągłych:  

o A. Scenariusze zajęć, propozycje i wskazówki metodyczne;  
o B. Konkursy, testy, system oceniania;  

• Zbiory audiowizualne.  

WYDAWNICTWA ZWARTE 

1. BUŁAWA, Irena 
Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum / Irena Buława, Maria Kubiczek, Barbara 
Stworowa. - Godziszka k/Bielska-Białej : "Cerinwest", 2000. - 272 s.  
Sygn. 39532  

2. BUŁAWA, Irena 
Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum / Irena Buława, Maria Kubiczek, Barbara 
Stworowa. - Wyd. 2. - Godziszka k/Bielska-Białej : "Cerinwest", 2001. - 272 s.  
Sygn. 39913  

3. CABAK, Adriana 
Program nauczania języka polskiego w gimnazjum : skarb w słowa zaklęty / Adriana Cabak, Adam 
Nocuń. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. - 46, 42, s.  
Sygn. A-3140/P, A-3141/P, A-3142/P  

4. CZARNIECKA-RODZIK, Zofia 
Sprawdziany z zakresu kształcenia językowego dla klas I-III gimnazjum / Zofia Czarniecka-Rodzik. - 
Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001. - 118, 41, s.  
Sygn. 39827  

5. DROGI i ścieżki polonistyki gimnazjalnej / pod. red. Zenona Urygi i Zofii Budrewicz. - Kraków : 
Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001. - 219, 43, s.  
Sygn. 40029  

6. KUBICZEK, Maria 
Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum / Maria Kubiczek, Barbara Stworowa. - 
Godziszka k/Bielska-Białej : "Cerinwest", 1999. - 248 s.  
Sygn. 39533  

7. KUBICZEK, Maria 
Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie I gimnazjum / Maria Kubiczek, Barbara Stworowa. - 
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Wyd. 2. - Godziszka k/Bielska-Białej : "Cerinwest", 2000. - 248 s.  
Sygn. 39912  

8. KUBICZEK, Maria 
Scenariusze lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum / Maria Kubiczek, Barbara Stworowa. - 
Godziszka k/Bielska-Białej : "Cerinwest", 2001. - 256 s.  
Sygn. 39914  

9. MATUSIAK, Barbara 
Kto czyta, nie błądzi - literatura i kultura : przewodnik dla nauczycieli : gimnazjum 2 : język polski / 
Barbara Matusiak. - Warszawa : "Stentor", cop. 2000. - 131 s.  
Sygn. 39403  

10. MATUSIAK, Barbara 
Lekcje języka polskiego w gimnazjum : scenariusze zajęć : rozkład materiału / Barbara Matusiak. - 
Warszawa : "Stentor", 41999,. - 167, 41, s.  
Sygn. 39413  

11. MŁYNARCZYK, Wiesława 
"Buki" w służbie Polskiego Państwa Podziemnego : na podstawie "Kamieni na szaniec" Aleksandra 
Kamińskiego : scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów trzeciej klasy gimnazjum / Wiesława 
Młynarczyk // W: Polskie Państwo Podziemne w latach 1939 - 1941 : materiały dla nauczyciela / 
4red. Dorota Mazek, Anna Piekarska ; aut. scenariuszy Agnieszka Bajor-Górska i in.,. - Warszawa : 
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. - (Teki 
Edukacyjne IPN). - S. 16-20  
Sygn. A-3017  

12. MŁYNARCZYK, Wiesława 
Wszystkie drogi prowadziły do Auschwitz : scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów trzeciej 
klasy szkoły gimnazjalnej i wszystkich klas szkoły ponadgimnazjalnej / Wiesława Młynarczyk, Alicja 
Białecka // W: Auschwitz - pamięć dla przyszłości : materiały dla nauczyciela / 4red. Dorota Mazek, 
Anna Piekarska ; aut. scenariuszy Agnieszka Bajor-Zagórska i in.,. - Warszawa : Instytut Pamięci 
Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. - (Teki Edukacyjne 
IPN). - S. 12-13  
Sygn. A-3036  

13. OLSZEWSKA, Bożena 
Mowa barw i odcieni : jak została ukazana miłość w "Syzyfowych pracach" Stefana Żeromskiego? / 
Bożena Olszewska // W: Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej / pod red. Henryka Kurczaba, 
Urszuli Kopeć, Elżbiety Kozłowskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002. - 
S.334-338 Scenariusz lekcji w gimnazjum  
Sygn. 40676  

14. RYSAK, Leszek 
Prymas Tysiąclecia - kardynał Stefan Wyszyński (projekt edukacyjny - wystawa) : scenariusz projektu 
edukacyjnego dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Leszek Rysak // W: Prymas 
Tysiąclecia - Kardynał Stefan Wyszyński : materiały dla nauczyciela / 4red. Dorota Mazek, Anna 
Piekarska ; wprowadzenie Jan Żaryn ; aut. scenariuszy Wiesława Młynarczyk i in.,. - Warszawa : 
Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2003. - (Teki 
Edukacyjne IPN). - S. 18-20  
Sygn. A-3020  

15. TESTY : 2002 egzamin : praca zbiorowa / 4red. Piotr Prejbisz,. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i 
Pedagogiczne, 2000. - 52 s. : il. ; 23 cm. - (Materiały do Egzaminu Gimnazjalnego)  
Sygn. 39550 

ARTYKUŁY  Z  WYDAWNICTW CIĄGŁYCH 
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A. Scenariusze zajęć, propozycje i wskazówki metodyczne 

16. ABSURD czy rzeczywistość? : na podstawie opowiadania "Słoń" S. Mrożka / Kinga Krzyżanowska // 
Drama. - Z. 43 (2002/2003), s.13-14  
Scenariusz zajęć 90-minutowych dla klasy III gimnazjum z wykorzystaniem działań dramowych  

17. "ACH, gdyby, gdyby nawet piec zabrali..." Mirona Białoszewskiego : gra słów czy coś więcej? / 
Krystyna Sadura-Pałac // Drama. - Z. 39 (2001), s.23-26  
Scenariusz dwugodzinnych zajęć dla klasy II gimnazjum z wykorzystaniem metody dramy  

18. ANALIZA tekstu w praktyce : scenariusz lekcji koleżeńskiej / Anna Granat // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s.10-20  
Akty mowy. Schemat komunikacji Romana Jacobsona. Analiza i interpretacja różnego typu 
wypowiedzi (tekst naukowy, użytkowy, literacki, medialny)  

19. ANIOŁY nasze, Hasiora i Herberta : scenariusz lekcji integrującej język polski i plastykę (2-3 godz.) / 
Elżbieta Potalska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 4, s.21-26  

20. ANONIMOWI poeci o cudzie Narodzenia Pańskiego / Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole - 
Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s.27-30  
Scenariusz zajęć dwugodzinnych  

21. ARYSTOTELESA wartości absolutne i zabijanie zarazków na śmierć, czyli Jak reklama poprawiła 
dyżurne problemy / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 4, s.38-50  
Propozycja zajęć o charakterze międzyprzedmiotowym (cel lekcji: "Jak pokazać mądrość filozofów 
na podstawie konstruktywnej krytyki reklamy?")  

22. BĄDŹ niebanalnym copywriterem - czyli językowa zabawa w namawianie : projekt lekcji / Barbara 
Śmietana // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 3, s.16-17  

23. BIBLIA w gimnazjum : o potrzebie i sposobach lektury "Pisma św." na lekcjach języka polskiego w 
nowej szkole : szkic metodyczny / Sławomir Żurek // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 
1999/2000, nr 1, s.15-21  

24. BÓG, honor, ojczyzna� : literackie portrety rycerzy / Małgorzata Latoch-Zielińska // Język Polski w 
Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s.35-44  
Scenariusz zajęć dwugodzinnych  

25. "BUSZUJĄCY w zbożu" J. D. Salingera metodą czterech kroków / Ewa Bielawska-Knioch // Język 
Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s.17-33  
Scenariusze cyklu lekcji  

26. "BYŁ sobie piękny koń z Lascaux" : jak Z. Herbert odczytał malowidła praczłowieka? / Teresa 
Bugajska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s.24-26  
Scenariusz lekcji  

27. CYKL lekcji filozoficznych w kontekście omawianej lektury "cuo  adis" / Krystyna Rotnicka // Język 
Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 3, s.42-55  

28. "CZARNOKSIĘŻNIK z Archipelagu" Ursuli K. Le Guin : lektura uzupełniająca w gimnazjum / Anna 
Trzpis // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s.93-97  

29. CZAS to życie : cykl lekcji w gimnazjum / Anna Maćkowska // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, 
s.11-19  
Propozycja cyklu zajęć dla klasy I gimnazjum w oparciu o felieton Tadeusza Burzyńskiego (w 
załączeniu)  

30. CZEGO uczy nas przypowieść "O synu marnotrawnym"? : scenariusz lekcji / Krystyna Glencowa, 
Piotr Skowronek // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s.31-34  

31. CZŁOWIEK nie jest śmieszny i godny politowania... : propozycje pracy z lekturą / Dorota Nalepa // 
Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s.47-53  
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Scenariusze lekcji dot. postaci Józefa Papkina ("Zemsta" A. Fredry) i Scrooge'a ("Opowieść wigilijna" 
Ch. Dickensa)  

32. DOKODCZ opowiadanie : scenariusz lekcji / Maria Klaban // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s.10  

33. DZIENNIK powiernikiem najskrytszych myśli : Stefan Żeromski "Dzienniki" (fragment) : program 
"Czytam świat" / Mirosława Iwasiewicz // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 4, 
s.44-47  
Scenariusz lekcji  

34. "DZIĘKUJĘ ci serce moje�" : scenariusz lekcji / Agnieszka Rosochacka // Język Polski w Szkole - 
Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s.18-20  

35. EDUKACJA czytelnicza i medialna na lekcjach języka polskiego / Wioletta Poturała // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2002/2003, nr 3, s.18-27  
Scenariusze zajęć dot. reklamy  

36. FRANCISZEK Karpiński : "O narodzeniu Pańskim" / Romuald Jabłoński // Język Polski w Gimnazjum. - 
2002/2003, nr 3, s.35-41  

37. FRAZEOLOGIA : jej znaczenie we współczesnej polszczyźnie / Dorota Połowniak-Wawrzonek // Język 
Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, s.7-20  
Zawiera zbiór ćwiczeń dla gimnazjum  

38. GRA o władzę w "Faraonie" i nie tylko... / Agnieszka Miernik // Język Polski w Gimnazjum. - 
2003/2004, nr 4, s.14-27  
Zagadnienie władzy na lekcjach języka polskiego. Propozycja zajęć dot. "Faraona" B. Prusa  

39. "GRZECZNOŚG nie jest nauką łatwą ani małą..." : scenariusz lekcji w kl. I-III gimnazjum / Ewa Świercz 
// Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s.44-51  
Nauczanie etykiety językowej  

40. HISTORIA mego życia i bólu mego serca, czyli "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego jako powieść 
autobiograficzna / Wioletta Czajkowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s.57-60  
Scenariusz lekcji  

41. INFORMUJĘ, komentuję, oceniam / Dorota Głowienka // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 
2, s.63-64  
Propozycja lekcji dot. odbioru treści prasowych  

42. INTEGRACJA języka polskiego z innymi przedmiotami nauczania : nauczanie metodą projektu / 
Aleksandra Bajorska-Przydatek // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s.65-70  
Projekt "Jestem kustoszem swojego muzeum" (język polski, historia, sztuka, informatyka, 
matematyka)  

43. ISTOTA miłości Boga ukazana w "Przypowieści o synu marnotrawnym" : scenariusz lekcji - 2 godz. / 
Grażyna Ratajczak // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 1, s.58-60  

44. J.K. ROWLING "Harry Potter i Komnata Tajemnic" : propozycja lekcji w kl. I i II gimnazjum / 
Małgorzata Bober, Iwona Nowak // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 4, s.60-67  

45. JAK być człowiekiem wśród ludzi? - na kanwie wiersza "List do ludożerców" Tadeusza Różewicza : 
propozycja lekcji z wykorzystaniem mapy mentalnej i dramy / Eugeniusz Szymik // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2003/2004, nr 3, s.35-39  

46. JAK powstawał świat i człowiek w "Mitologii" i "Biblii" : scenariusz lekcji / Krystyna Glencowa, Piotr 
Skowronek // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 1, s.22-25  

47. JAK stworzyć skuteczny komunikat? : klasowe studio reklamy / Ewa Zasada // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s.65-68  
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48. JAK uczyć gramatyki w gimnazjum? : propozycja metodyczna lekcji z wykorzystaniem metody 
"jigsaw reading" dla I klasy gimnazjum / Justyna Bober // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 
1, s.52-56  

49. KOCHAJĄC kogoś, rezygnujemy... : William Szekspir "Romeo i Julia" / Grażyna Ratajczak // Język 
Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s.61-62  
Scenariusz zajęć  

50. KSZTAŁTOWANIE SIĘ wzorca rycerza w literaturze antycznej i średniowiecznej oraz jego 
współczesne kontynuacje : projekt lekcji / Ewa Dunaj-Kozakow // Język Polski w Szkole - 
Gimnazjum. - 1999/2000, nr 1, s.26-29  

51. LEKCJE twórczości w gimnazjum / Aleksandra Chomiuk // Polonistyka. - 2001, nr 1, s.36-40  
Propozycja cyklu zajęć rozwijających literacką sprawność uczniów (tworzenie własnych tekstów)  

52. LEKCJE z "domem" w temacie / Leonarda Jankiewicz // Polonistyka. - 2003, nr 8, s.492-496  
Cykl lekcji w klasie II gimnazjum dot. toposu domu  

53. LEKTURA? : twój wybór / Alina Grabowska, Marzena Dobroch // Język Polski w Gimnazjum. - 
2002/2003, nr 2, s.29-35  
Cykl lekcji dot. powieści Krystyny Siesickiej "Zapałka na zakręcie".  

54. LITERACKIE oblicza śmierci - oblicza człowieczeństwa / Barbara Leszkowicz-Barszcz // Polonistyka. - 
2000, nr 8, s.468-474  
Propozycja cyklu lekcji dla klasy I gimnazjum  

55. MALARSTWO europejskie w kształceniu polonistycznym gimnazjalistów / Maria Franik // Język 
Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s.7-16  
Scenariusze cyklu 2 lekcji dot. kontekstów malarskich motywu Ikara (obrazy Pietera Breugla, Carlo 
Saraceniego, Marca Chagalla)  

56. METODA projektu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Aleksandra Chomiuk // Język Polski 
w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, s.21-28  
Omówienie projektu "Słynni podróżnicy, słynne podróże".  

57. METODA projektu w nauczaniu języka polskiego / Krystyna Krawczuk // Język Polski w Gimnazjum. - 
2001/2002, nr 3, s.44-49  
Projekt badawczy "Jan Kochanowski - wielki poeta renesansu".  

58. MOTYWOWANIE do lektury : między psychologią a marketingiem / Ewa Nowel // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s.24-34  
Zawiera scenariusz zajęć "Lekcja, na której zostałem menedżerem", dot. motywowania uczniów do 
lektury  

59. NIE bójmy się komiksów / Jolanta Sobczyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s.49-60  
Zawiera scenariusz lekcji dot. komiksu.  

60. NOWE pomysły na "stare" lektury : propozycja cyklu lekcji poświęconych omówieniu powieści 
"Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza / Małgorzata Białek // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 
2, s.61-65  

61. O BIOGRAFII pisarza na lekcjach języka polskiego - inaczej / Elżbieta Turek // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s.26-34  
Zawiera scenariusz lekcji dot. życia i twórczości Stefana Żeromskiego, przeprowadzonej z 
wykorzystaniem warsztatu informacyjnego biblioteki szkolnej  

62. O JEDNEJ lekcji z wierszem T. Różewicza / Joanna Zajączkowska // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, 
nr 1, s.13-15  

63. OD ABSURDU do filozofii : propozycja cyklu lekcji poświęconych absurdowi / Krzysztof Gierszal // 
Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s.34-47  



6 

Propozycja dla kl. II gimnazjum (z wykorzystaniem tekstów Ionesco, Witkacego, Mrożka, 
Gałczyńskiego oraz malarstwa surrealistów)  

64. "OGRÓD życia" : o wartościach odnalezionych w "Tajemniczym ogrodzie" (wg Burnett) / Iwona 
Dubiel // Drama. - Z. 38 (2001), s.25-27  
Scenariusz dwugodzinnych zajęć dla klasy I gimnazjum z wykorzystaniem metody dramy  

65. "OKNO" i "Pierwszy krok w chmurach", czyli opowiadania Marka Hłaski na gimnazjalnych lekcjach 
języka polskiego / Iwona Morawska // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s.59-69  

66. ORTOGRAFICZNE zmagania z geografią : scenariusz lekcji polskiego w kl. 2 gimnazjum / Ewa Sturlis 
// Geografia w Szkole. - 2004, nr 1, s.32-34  
Integracja międzyprzedmiotowa języka polskiego i geografii  

67. PIOTR Skarga - prorok czy baczny obserwator? : interpretujemy fragmenty "Kazań sejmowych" i 
obraz J. Matejki pt. "Kazanie Skargi" : konspekt lekcji języka polskiego w kl. II gimnazjum / Wioleta 
Balsam, Halina Prudło // Częstochowski Biuletyn Oświatowy. - 2004, nr 2, s.85-86  

68. PO BIAŁOSTOCKU / opr. HD // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 17, s.12  
Zespół samokształceniowy nauczycieli przy oddziale ZNP w Białymstoku. Przykładowy konspekt 
lekcji języka polskiego ("Znaczenie mitologii, misteriów, świąt i uroczystości - treści do ścieżki 
edukacyjnej Kultura polska na tle tradycji śródziemnomorskiej")  

69. POTENCJAŁ projektu / Anna Wileczek // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s.73-79  
Metoda projektu na przykładzie syntezy "Oto kto my jesteśmy - my, Polacy".  

70. "POTOP" płaszczyzną integracji : cykl lekcji integrujących treści bloku humanistycznego / Izabela 
Macheta-Kornaś // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 4, s.38-52  
Propozycja cyklu lekcji dot. pojęcia i motywu potopu (muzyka, malarstwo, tekst literacki i 
historyczny)  

71. PRACA z lekturą : nowe spojrzenie na "Siłaczkę" / Małgorzata Białek // Język Polski w Gimnazjum. - 
2004/2005, nr 3, s.54-58  

72. PRASOWYM okiem : przygotowanie do "zwiadu dziennikarskiego" : scenariusz lekcji według 
programu klasy teatralno-dziennikarskiej / Bożena Ciborowska-Lipko // Język Polski w Szkole - 
Gimnazjum. - 1999/2000, nr 2, s.21-23  

73. PROBLEMATYKA dobra i zła : cykl lekcji w I klasie gimnazjum / Elżbieta Skotnicka // Warsztaty 
Polonistyczne. - 2001, nr 3, s.28-31  
Omówienie cyklu lekcji, realizowanego metodą projektu.  

74. PROBLEMY młodych bohaterów powieści "Krzyżacy" H. Sienkiewicza w porównaniu z życiem 
współczesnej młodzieży / Anna Cholewa // Drama. - Z. (2001), s.26-27  
Konspekt 2-godzinnych zajęć dla kl. I gimnazjum  

75. PROPOZYCJA metodyczna opracowania powieści "Faraon" Bolesława Prusa w III klasie gimnazjum / 
Alina Grabowska, Marzena Dobroch // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s.36-46  

76. PRZYGOTOWANIE charakterystyki postaci literackiej / Alicja Krajewska // Język Polski w Gimnazjum. 
- 2002/2003, nr 3, s.56-61  
Propozycja lekcji dot. powieści "Kwiat kalafiora" Małgorzaty Musierowicz.  

77. ROZMOWY z nastolatkami o miłości : propozycja lekcji w III klasie gimnazjum / Agnieszka Miernik // 
Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s.70-78  
Na podstawie powieści "Miłość, psiakrew" Ewy Nowackiej.  

78. RZECZYWISTOŚG jak raj? : Zbigniew Herbert "Sprawozdanie z raju" / Ewa Kucharczyk // Drama. - Z. 
43 (2002/2003), s.11-12  
Scenariusz zajęć 90-minutowych dla klasy III gimnazjum z wykorzystaniem działań dramowych.  
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79. SCENARIUSZ lekcji języka polskiego : klasa III gimnazjum / Monika Talarczyk // Edukacja Medialna. - 
2001, nr 4, s.52-53  
Temat zajęć: "Reality show ; rzeczywistość czy show?"  

80. SŁUCHAMY, mówimy, rozumiemy : komunikacja językowa na lekcjach / Danuta Malińska // Język 
Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 3, s.28-34  
Scenariusz zajęć.  

81. SYMBOLIKA "Tajemniczego ogrodu" Frances Hodgson Burnett / Małgorzata Jagiełło // Język Polski 
w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s.47-49  
Wskazówki metodyczne.  

82. SZKOŁA pisania felietonu / Krystyna Rotnicka // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 4, s.55-
59  

83. ŚWIAT wykreowany w reklamie na lekcjach języka polskiego / Alicja Jakubowska-Ożóg // Język 
Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s.77-81  

84. ŚWIĘTY Franciszek - nauczyciel miłości : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy I gimnazjum / 
Ewa Matysek // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s.35-40  

85. TAJEMNICE "Kamizelki" / Marta Jedliczko-Malik // Polonistyka. - 2004, nr 9, s.18-20  
Możliwości analizy i interpretacji "Kamizelki" B. Prusa na różnych poziomach nauczania (szkoła 
podstawowa, gimnazjum , szkoła ponadpodstawowa)  

86. TECHNIKI dramowe na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Karina Borowiec, Eugeniusz Szymik 
// Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s.36-48  
Propozycje zajęć dot. "Katarynki" B. Prusa, "Zemsty" A. Fredry i "Małego Księcia" A. de Saint-
Exupery'ego  

87. TECHNOLOGIA informacyjna - dobrodziejstwo czy zagrożenie? : propozycja metodyczna / Alina 
Hołojuch-Molska // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s.92-102  

88. TECHNOLOGIA informacyjna na lekcjach języka polskiego / Dariusz Rogulski // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2003/2004, nr 4, s.78-83  
Zawiera propozycje zajęć dla kl. I ("Polscy laureaci Literackiej Nagrody Nobla") i kl. III ("Kultura 
starożytnej Grecji - powtórzenie")  

89. TRADYCJA w budowaniu człowieka i pełnego wymiaru kulturowej edukacji : "Biblia" - literatura - 
malarstwo / Maria Franik // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s.50-56  
Propozycja cyklu 3 lekcji, dotyczących Świąt Bożego Narodzenia.  

90. TWORZYMY muzeum afrykanistyczne : projekt zajęć integrujących różne przedmioty nauczania w 
kl. I-III gimnazjum / Mirela Rubin-Lorek // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s.62-69  

91. "U NAS", czyli N.N. szuka swojego miejsca w życiu : na podstawie utworu S. Barańczaka "N.N. 
przekręca gałkę radia" / Renata Zarzeczna // Drama. - Z. 43 (2002/2003), s.10-12  
Scenariusz zajęć 90-minutowych dla klasy III gimnazjum z wykorzystaniem działań dramowych.  

92. W DRODZE do szczęścia : scenariusz lekcji języka polskiego w klasach gimnazjalnych / Mirosława 
Zastawny // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 4, s.15-20  

93. W KRĘGU postaci mitologicznych i biblijnych : propozycja metodyczna do klasy III / Joanna Strumiłło 
// Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s.58-62  

94. W KRĘGU przeciwności : bohaterowie "Zemsty" Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek : projekt 
lekcji / Halina Marek // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s.43-46  

95. W LABIRYNCIE mitu / Alicja Bacowska // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 3, s.20-32  
Propozycja cyklu lekcji dot. motywu labiryntu (dla gimnazjum, ew. klas maturalnych).  

96. W SOPLICOWIE jak w domu / Dorota Zimoń // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s.37-42  
Wykorzystanie metody projektów w pracy nad "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza  
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97. W ŚWIECIE mitów : cykl lekcji dla klasy I / Ewa Banaś, Alicja Franczak // Język Polski w Gimnazjum. - 
2002/2003, nr 1, s.46-53  

98. W ŚWIECIE moich i twoich wartości : scenariusz lekcji / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole 
- Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s.12-17  
Z wykorzystaniem "Hymnu o miłości" z "Pierwszego listu do Koryntian" i liryków Cz. Miłosza 
"Wiara", "Nadzieja", "Miłość".  

99. WAKACJE w raju : filmowa adaptacja "Władcy much" W. Goldinga na lekcjach języka polskiego / 
Katarzyna i Artur Knap // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 4, s.32-37  

100. "WIADOMOŚCI Soplicowskie" : konspekt zajęć z języka polskiego oraz edukacji czytelniczej i 
medialnej / Joanna Falborska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s.12  

101. WIEJE wiatr historii, czyli co o "Krzyżakach" Henryka Sienkiewicza wiedzieć powinniśmy : 
powtórzenie / Ewa Kiryła // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s.66-71  
Scenariusz lekcji.  

102. WIOSNA życia i wiosna w przyrodzie w opowiadaniach M. Dąbrowskiej i B. Schulza / Mirosława 
Iwasiewicz // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s.21-24  
Scenariusz lekcji.  

103. WOKÓŁ zjawiska kiczu / Jolanta Sobczyk // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s.35-48  
Zawiera scenariusz lekcji.  

104. WYKORZYSTANIE prezentacji multimedialnej w cyklu lekcji o "Antygonie" Sofoklesa / Dorota 
Jagieła, Olga Fałek // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s.70-80  
Scenariusze cyklu 6 lekcji.  

105. WYSPA : cykl edukacyjny dla klasy I / Barbara Kitka // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 
1, s.37-45  
Scenariusze cyklu lekcji, integrującej język polski i edukację filozoficzną. Hasło programu: 
"Poszukiwanie życia szczęśliwego".  

106. ZAPROSZENIE, zawiadomienie, ogłoszenie : o niektórych pismach użytkowych w pierwszej klasie 
gimnazjum / Danuta Pająk // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s.48-55  
Scenariusze 2 lekcji.  

107. ZMIANY są jedynym śladem, jaki czas po sobie zostawia... : miasto i przeciwmiasto w prozie 
Magdaleny Tulli "Sny i kamienie" / Katarzyna Chojecka // Drama. - Z. 43 (2002/2003), nr 8-9  
Scenariusz zajęć 90-minutowych dla klasy III gimnazjum z wykorzystaniem działań dramowych.  

108. ŻEROMSKIEGO omawiam inaczej... : przeciw nudzie i sztampie / Agata Ksel // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2002/2003, nr 4, s.96-102  
W załączniku rysunkowe felietony uczniowskie. 

B. Konkursy, testy, system oceniania 

109. ARGUSOWE oko, czyli jak mitologia wpłynęła na nasz język / Renata Kramer // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2002/2003, nr 4, s.53-61  
Zestaw testowych zadań konkursowych, dotyczących rozumienia pojęć i frazeologii pochodzenia 
mitologicznego.  

110. BYŁ sobie Mały Książę... : test sprawdzający umiejętność czytania i odbioru tekstu literackiego w 
gimnazjum / Stanisława Gurbowicz // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 3, s.55-
63  

111. CZYTAMY poezję. Testy z języka polskiego dla uczniów gimnazjum : test 1 : "Krótkość żywota" / 
Izabela Czyżewska-Kasińska, Barbara Zapała // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s.80-
86  
W oparciu o wiersz Daniela Naborowskiego.  



9 

112. 4CZYTAMY poezję. Testy z języka polskiego dla uczniów gimnazjum, : test 2 : "Przedśpiew" / 
Izabela Czyżewska-Kasińska, Barbara Zapała // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 4, s.87-
93  
W oparciu o wiersz Leopolda Staffa.  

113. GIMNAZJALNE spotkania z "Antygoną" Sofoklesa / Jadwiga Chomacka // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2002/2003, nr 3, s.83-95  
Propozycja testu sprawdzającego umiejętność odbioru i tworzenia tekstów kultury.  

114. JAK oceniam wypracowania : fragment przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego w 
gimnazjum / Renata Jakubiak // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 1, s.82-86  

115. JAK sprawdzić, czy nauczyliśmy naszych uczniów myśleć? : ewaluacja kształcenia umiejętności 
myślenia / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 3, s.52-71  
Propozycja testów (dla klasy I, II i III gimnazjum), sprawdzających umiejętności z zakresu 
kształcenia językowego, literackiego, kulturalnego oraz umiejętności twórczego i krytycznego 
myślenia.  

116. JAK sprawdzić, czy uczniowie rozumieją to, co czytają? : rola diagnozy wstępnej w planowaniu 
procesu kształcenia / Jolanta Czarnotta-Mączyńska, Elżbieta Ratajska-Grochowina // Język Polski 
w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 4, s.84-100  
Propozycja testu sprawdzającego jednostopniowego ("Chleb powszedni") w oparciu o fragment 
artykułu z czasopisma.  

117. JAK stworzyć przedmiotowy system oceniania i zaprojektować jego ewaluację? / Wioletta Kozak, 
Małgorzata Latoch-Zielińska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s.65-77  

118. KONKURS "Mistrz języka polskiego" / Aleksandra i Zbigniew Syrek // Język Polski w Gimnazjum. - 
2002/2003, nr 4, s.62-72  
Zawiera wybrane zadania z wieloetapowego, całorocznego konkursu polonistycznego (m.in. testy 
"Wiem wszystko o mitologii greckiej" oraz "Biblia i mitologia w malarstwie")  

119. KRZYŻACKI turniej / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s.45-52  
Propozycja sprawdzianu z lektury H. Sienkiewicza "Krzyżacy" w formie turnieju.  

120. "NA RATUNEK panu Michałowi!" : test sprawdzający dla klasy I gimnazjum / Ewa Dorota Borsa // 
Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s.80-88  

121. O WIĘKSZĄ poprawność językową : międzyszkolny konkurs ortograficzny "O pióro dyrektora 
gimnazjum" / Krystyna Nowak, Lidia Mamzerowska // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 
4, s.91-95  
Zadania z II etapu konkursu.  

122. OTWARTE czy zamknięte? : wykorzystanie różnych typów zadań w procesie ewaluacji osiągnięć 
uczniów z zakresu czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego / Adam Brożek // Język Polski w 
Gimnazjum. - 2002/2003, nr 1, s.90-94  
Przykład testu z zadaniami otwartymi i zamkniętymi dla klasy I gimnazjum, opracowany dla 
wiersza Juliana Kornhausera "Nic się nie kończy".  

123. POMYSŁ na turniej wiedzy o przysłowiach i związkach frazeologicznych / Barbara Burak // Język 
Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s.83-89  

124. PROJEKT oceniany przez Internet / Klemens Stróżyński // Polonistyka. - 2005, nr 2, s.47-51  
Propozycja indywidualnego projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum lub liceum 
("Czytelnicza baza danych"); kryteria oceniania, przykładowy plik, odsyłany uczniowi po ocenieniu.  

125. PROPOZYCJA przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego w gimnazjum / Małgorzata 
Górzyńska, Elżbieta Wawrzoła, Anna Wileczek // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, 
s.71-92  
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126. PRZYKŁAD przedmiotowego systemu oceniania w nauczaniu języka polskiego w gimnazjum / 
Marian Łukowska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s.39-54  

127. SPLĄTANY kłębek - czyli o potrzebie rozumienia czytanego tekstu / Monika Ptak, Aneta Golda // 
Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s.56-63  
Test badający umiejętność czytania i odbioru tekstów kultury.  

128. SPOSÓB na ortografię / Beata Surdej // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s.100-104  
Konkursy ortograficzne w gimnazjum.  

129. SPRAWDZIAN z lektury "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / Halina Marek, Agata 
Moździerz // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 2, s.53-61  
Zadania testowe, przygotowane dla szkolnego etapu Małopolskiego Konkursu Polonistycznego dla 
gimnazjalistów. Zestaw zadań, punktacja, kryteria oceny notatki i rozprawki, kartoteka testu.  

130. "TAM, gdzie mieszka dobro" : test sprawdzający dla klasy I gimnazjum / Anna Krzyżanowska // 
Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s.69-73  

131. TEST dla klasy I gimnazjum sprawdzający rozumienie tekstu "Poznaj moją rodzinę" Aliny 
Goldnikowej / Sylwia i Jerzy Głowaccy // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s.74-79  

132. W ŚWIECIE literatury i sztuki : test do diagnozy wstępnej w I klasie gimnazjum / Małgorzata Jach // 
Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s.57-69  
Propozycja testu z przedmiotów humanistycznych.  

133. "WIEDZĄ sąsiedzi, jak kto siedzi" czyli Europejczycy w przysłowiach i wyrażeniach przysłowiowych 
: propozycja konkursu / Barbara Burak // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 4, s.69-83 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE 

134. CNY język Polaków : język polski, historia, uczestnictwo w kulturze, edukacja czytelnicza i 
medialna / scen. i reż. Piotr Załuski ; scenografia Barbara Wojtas ; muzyka Marek Staśko ; 
prowadzenie Andrzej Litwornia 4i in.,. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 
2004 (Telewizja Polska S.A.). - 1 kas. wiz. 4VHS, (120 min.) : dźw., kolor. ; 13 mm. - (Powszechna 
Wideoteka Edukacyjna. Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). - 
Zawiera: Jan z Renasansu ; Starożytności literackie XX wieku ; Polszczyzna i mit śródziemnomorski 
; Europejskie obcowanie  
Sygn. V-129  

135. CNY język Polaków : język polski, historia, uczestnictwo w kulturze, edukacja czytelnicza i medialna 
/ scen. i reż. Piotr Załuski ; scenografia Barbara Wojtas ; muzyka Marek Staśko ; prowadzenie 
Andrzej Litwornia 4i in.,. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (Telewizja 
Polska S.A.). - 1 kas. wiz. 4VHS, (120 min.) : dźw., kolor. ; 13 mm. - (Powszechna Wideoteka 
Edukacyjna. Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). - Zawiera: 
Polszczyzna w łacińskiej Europie ; Cebulowy kolor cegły ; Grecko-rzymskie kanony i motywy w 
polskiej kulturze ; Biblia jako Źródło  
Sygn. V-128  

136. DZIEJE kultury polskiej : historia, język polski, edukacja czytelnicza i medialna / scen. Rafał 
Grupiński, Filip Kaczmarek ; reż. Mariusz Malec. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
Sportu, 2004 (Telewizja Polska S.A.). - 1 kas. wiz. 4VHS, (160 min.) : dźw., kolor. ; 13 mm. - 
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna. Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych). - Zawiera: Sny o potędze (wiek XV) ; Złoty wiek (wiek XVI) ; Sarmacja, czyli 
Polska (wiek XVII)  
Sygn. V-125  

137. DZIEJE kultury polskiej : historia, język polski, edukacja czytelnicza i medialna / scen. Wiesław 
Ratajczak, Rafał Grupiński ; reż. Mariusz Malec. - Warszawa : Ministerstwa Edukacji Narodowej i 
Sportu, 2004 (Telewizja Polska S.A.). - 1 kas. wiz. 4VHS, (105 min.) : dźw., kolor. ; 13 mm. - 
(Powszechna Wideoteka Edukacyjna. Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół 
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ponadgimnazjalnych). - Zawiera: Edukacja i upadek (wiek XVIII) ; Blaski i cienie (wiek XIX)  
Sygn. V-124  

138. ROMANTYCZNE podróże do Polski : język polski, historia, uczestnictwo w kulturze, edukacja 
regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie / scen. i scenogr. Mariusz Wituski ; reż. Mariusz 
Malinowski. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 (Telewizja Polska S.A.). 
- 1 kas. wiz. 4VHS, (180 min.) : dźw., kolor. ; 13 mm. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna. 
Telewizyjne audycje dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). - Zawiera: ...tuż za rogatkami ; ... 
na Podlasie ; Zamki polskie ; ...do Wilna ; ...w Góry Świętokrzyskie ; ... finis Poloniae ; ...po drodze 
do Śląska 4i in.,  
Sygn. V-137  


