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Scenariusz lekcji historii 

Prowadzący: Mateusz Lewandowski 

Klasa: VII szkoły podstawowej 
Czas: 45 minut (1 godz. lekcyjna) 

 

Temat: Powstanie listopadowe 
 

I Cele lekcji: 

Cel główny: Zrozumienie przez uczniów przyczyny i charakteru powstania listopadowego. 

 
 Cele szczegółowe: w wyniku przeprowadzonej lekcji uczeń powinien: 

POZIOM I: 

Kategoria A (zapamiętanie wiadomości): 
- podać datę powstania listopadowego: noc z 29 na 30 listopada 1830 r. 

- podać datę detronizacji cara Mikołaja I: 25 stycznia 1831 r. 

- wymienić przywódców powstania 
- wymienić dokonania postaci: Waleriana Łukasińskiego, Wincentego i Bonawentury Niemojowskich, 

Piotra Wysockiego, Józefa Chłopickiego, Mikołaja I i Emilii Plater 

- wymienić przyczyny wybuchu powstania 

- podaje daty najważniejszych wydarzeń w okresie powstania: 25 lutego 1831 r. – bitwa pod 
Grochowem; 26 maja 1831 r. – bitwa pod Ostrołęką; 8 września 1831 r. – kapitulacja Warszawy 

Kategoria B (zrozumienie wiadomości): 

- streścić wybuch powstania listopadowego 
- opisać przedstawicieli opozycji w Królestwie Polskim 

- streścić przebieg wojny polsko-ruskiej 

- streścić przebieg powstania w Królestwie i poza nim 

- rozpoznać na mapie miejsca walk i zasięg powstania listopadowego 
- opisać przyczyny klęski powstania listopadowego 

- scharakteryzować działalność Rządu Narodowego w okresie powstania listopadowego 

- przedstawić międzynarodowe tło wybuchu powstania listopadowego 

POZIOM II: 

Kategoria C (zastosowanie wiadomości w sytuacjach typowych): 

- określić charakter powstania listopadowego 

Kategoria D (zastosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych): 

- ocenić znaczenie powstania listopadowego dla Polaków 

POZIOM III: 

Kategoria E (stosunek do przeszłości): 
- określić wymiar moralny dla wydarzeń z okresu powstania listopadowego 

Kategoria F (potrzeby i aspiracje): 

- kształtować w sobie postawę patriotyczną 
- odnosić się z szacunkiem dla wydarzeń z okresu powstania 

 

II Metody dydaktyczne: 
- opowiadanie, pogadanka, praca z podręcznikiem, praca z mapą, analiza ilustracji, analiza obrazów 

przedstawionych w podręczniku, praca w grupach 

 

III Środki dydaktyczne: 
- podręcznik do klasy VII J. Kłaczkow, A. Łaszkiewicz, S. Roszak, Wczoraj i dziś. Podręcznik do 

historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej, Nowa Era, Warszawa 2017 

- mapa „Powstanie listopadowe” – wersja elektroniczna na aktywnej tablicy i w podręczniku s. 53 
- ilustracja dotyczące czwartaka – żołnierza polskiego z okresu powstania  – wersja elektroniczna na 

aktywnej tablicy i obraz w podręczniku s. 57 

- ilustracje przedstawiające obrazy Wojciecha Kossaka, wersja elektroniczna na aktywnej tablicy i w 

podręczniku s. 53-56 
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IV Tok lekcji: 

 

Czynności organizacyjno-porządkowe: 
- powitanie uczniów 

- sprawdzenie listy obecności 

- podanie tematu lekcji 
 

Rekapitulacja wtórna: 

- odpowiedź ustna dwóch uczniów z dwóch ostatnich tematów 

- pytanie, na które uczniowie nie udzielą odpowiedzi kierowane są do klasy 
- ocena odpowiedzi 

 

- klasa przypomina okres w historii, po którym poruszaliśmy się na ostatniej lekcji 
- pracując z klasą przypominamy najważniejsze informacje z poprzedniej lekcji 

 

Nawiązanie do nowych treści: 
- przedstawienie celów lekcji 

- pytamy uczniów o wolności i prawa jakie otrzymali Polacy na mocy konstytucji Królestwa Polskiego 

z 1815 r. – chodzi o równość wobec prawa i wolność religii i druku 

 

Nowe treści: 

- po lekturze odpowiedniego fragmentu podręcznika prowadzimy z uczniami dyskusję na temat 

powstawania opozycji wobec cara Aleksandra I 
- podajemy pierwszy punkt notatki: 

1. Okoliczności wybuchu powstania listopadowego (1830-1831) 

- tworzenie opozycji wobec cara 

- powstanie nielegalnych i tajnych stowarzyszeń 

- łamanie konstytucji przez władze carskie 

- walka z organizacjami patriotycznymi i niepodległościowymi 

 
- dzielimy klasę na trzy grupy i przydzielamy każdej z nich zadania: 

Grupa 1: kto stanął na czele spisku, który doprowadził do powstania, wybuch powstania i pierwsze 

wydarzenia, kto ogłosił się dyktatorem powstania, relacje z carem Mikołajem I, jak w Europie 
odebrano informacje o powstaniu w Polsce 

 

Grupa 2: przebieg powstania czyli wojny polsko-rosyjskiej: główne bitwy (pod Grochowem, 

Ostrołęką i w Warszawie), głowni dowódcy i ich poczynania, przyczyny klęski powstania 
 

Grupy 3: końcowe miesiące powstania, czyli walki poza Królestwem, postacie odgrywające znaczące 

role, wpływ powstania w Królestwie na inne teren zaborcze dawnej Rzeczypospolitej,  
 

- po pogadance z uczniami każdej grupy podajemy notatkę 

- po wystąpieniu grupy pierwszej: 

2. Powstanie wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada w Warszawie, a o jego przebiegu 

zadecydowały pierwsze wydarzenia. 

 

3. Powstanie doprowadziło do otwartej wojny Królestwa Polskiego z Rosją, zerwało unię 

personalną i zdetronizowało cara Mikołaja I. 

 

4. Utworzony Rząd Narodowy starał się pozyskać sojuszników w Europie. 
- po wystąpieniu grupy drugiej: 

5. Pierwsze bitwy układały się pomyślnie dla powstańców. Przełom nastąpił w maju 1831 r. 

podczas bitwy pod Ostrołęką – Polacy polegli. 
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6. Rosjanie ostatecznie zajęli Warszawę, odbierając tym samym Polakom chęć do walki – 

powstanie upada. 

- po wystąpieniu grupy trzeciej: 

7. Powstanie listopadowe wyszło poza granice Królestwa Kongresowego. Zacięte walki toczyły 

się na Litwie. 

 

8. Walki w powstaniu sprawiły wzrost nastrojów niepodległościowych na innych terenach 

zaborczych dawnej Rzeczypospolitej. 

 

- podsumowujemy z uczniami lekcję i omawiamy skutki powstania listopadowego oraz jego charakter 
 

Praca z obrazami i z mapą 

Na aktywnej tablicy oglądamy z wybranymi, chętnymi uczniami obrazy Wojciecha Kossaka. 
Uczniowie mogą oglądać dokładnie każdy centymetr obrazu używając opcji przybliżenia – dokładnie 

badają źródło w wersji elektronicznej. 

Wybrani uczniowie analizują mapę z okresu powstania na aktywnej tablicy – zaznaczają tam główne 
bitwy i lokalizacje wojsk polskich i rosyjskich. 

 

Obrazy i mapę analizują także wszyscy w podręczniku. 

 

Rekapitulacja pierwotna: 

- podsumowujemy lekcję pytając m.in. o to kiedy wybuchło powstanie (w nocy 29/30 listopada 1830 

r.) 
- omawiamy przyczyny wybuchu powstania: 

  - ograniczenia przez cara autonomii Królestwa Polskiego 

  - walka z opozycją polską 

  - łamanie konstytucji 
  - walka z organizacjami niepodległościowymi i patriotycznymi 

  - wzrost chęci niepodległościowych Polaków 

- przebieg: - chęć pojmania brata cara Konstantego 
- zdobycie Warszawy przez powstańców 

- walki w kraju – zwycięskie 

- wyjście poza granice kraju 
- moment przełomowy: bitwa pod Ostrołęką – porażka Polaków 

- co przyczyniło się do upadku powstania, zdobycie jakiego miasta przez Rosjan? – Warszawy 

 

Zadanie domowe: 
- przeczytać dokładnie temat z podręcznika i utrwalić wiedzę 


