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SCENARIUSZ NR 47.  STEFANIA M. POSADZOWA, STOPKA KRÓLOWEJ 
JADWIGI

TEMAT:  DO JAKICH FAKTÓW HISTORYCZNYCH I WYDARZEŃ LEGENDARNYCH NAWIĄZUJE 
 POZNANA LEGENDA?

Podstawa programowa:
• I, 1: 1), 2), 3), 7), 9), 11), 12), 14), 15), 17), 19), 20); 2: 3), 5); II, 2: 4), 5), 6); III, 1: 1), 2), 3), 4); 2: 5); IV, 5), 6)

Cele:
• zapoznanie z informacjami na temat Jadwigi 
• określenie czasu i miejsca wydarzeń
• podanie informacji na temat bohaterów
• opowiedzenie o przebiegu wydarzeń
• nazwanie cech charakteru Jadwigi
• wyjaśnienie znaczeń frazeologizmów
• uzasadnienie, że tekst jest legendą

Materiały:
• słownik języka polskiego
• podręcznik, s. 196–198
• karta pracy nr 47

Przebieg lekcji:
 1. Zapoznanie z informacjami na temat życia i działalności królowej Jadwigi – wykonanie 1. zadania z karty pracy nr 47. 

[informacje, które uczniowie mogą wpisać do pierwszej części tabeli:  1. węgierska księżniczka, 2. królowa Polski, 
3. żona Władysława Jagiełły, 4. fundatorka kościołów, 5. pobożna, wrażliwa na krzywdę ludzką]

 2. Odczytanie utworu (podręcznik, s. 196–197).
 3. Podanie informacji na temat bohaterów, czasu i miejsca wydarzeń. 
 4. Opowiedzenie o przebiegu wydarzeń. 
 5. Wypowiedzi na temat Jadwigi połączone z wykonaniem 2. i 3. zadania z karty pracy nr 47. 

[odpowiedzi do 2. zadania: mieć wielkie serce – być dobrym, wielkodusznym, szlachetnym człowiekiem; mieć gołębie 
serce – być człowiekiem łagodnym, dobrym, czułym; mieć serce na dłoni – ufać ludziom, być prostodusznym, szcze-
rym, otwartym na innych; mieć serce z kamienia – być nieludzkim, bezwzględnym, nieczułym; do królowej Jadwigi nie 
pasuje ostatni frazeologizm – mieć serce z kamienia]

 6. Zapisanie tematu lekcji. 
 7. Wskazanie w utworze faktów historycznych i wydarzeń legendarnych – wykonanie drugiej części 1. zadania z karty 

pracy nr 47.
[np. fakty historyczne w poznanej legendzie: – królowa Jadwiga, Kraków – ufundowanie kościoła] 

 8. Przypomnienie cech legendy na podstawie ramki Zapamiętaj! (podręcznik, s. 185); uzasadnienie, że poznany utwór 
jest legendą. 

 9. Praca domowa: 
– dla wszystkich: 6. polecenie z podręcznika, s. 198;
– dla chętnych: 5. polecenie z podręcznika, s. 198. 
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Imię i nazwisko Data Klasa

KARTA PRACY NR 47

ZADANIE 1. Przeczytaj notkę encyklopedyczną i na jej podstawie wpisz do tabeli pięć ważnych informacji dotyczących 
Jadwigi. Drugą kolumnę tabeli uzupełnij w oparciu o poznaną legendę.

Jadwiga Andegaweńska urodziła się około 1374 roku w Budzie na Węgrzech, a zmarła w 1399 roku w Krakowie. Została 
królową Polski w 1384 roku i wtedy przybyła do Polski z Węgier. Początkowo, ze względu na to, że była bardzo mło-
da, państwem w jej imieniu rządzili możnowładcy małopolscy. W 1386 roku poślubiła Jagiełłę, z którym współrządziła 
Polską. Jadwiga zasłynęła jako wybitna władczyni. Zyskała uznanie i popularność w całej Europie. Poddani darzyli ją 
miłością i szacunkiem ze względu na jej pobożność i wrażliwość na ludzką krzywdę. Na swoim dworze skupiła wielu 
wykształconych ludzi. Podczas swojego panowania królowa wspierała rozwój kultury. Na jej zamówienie powstał np. 
Psałterz floriański, który zawiera przekład psalmów na język polski. Fundowała wiele nowych kościołów oraz pomagała 
już istniejącym klasztorom. Opiekowała się szpitalami. Wspierała Akademię Krakowską. W 1997 roku Jan Paweł II ogło-
sił Jadwigę świętą. Jest ona patronką Polaków.  

Informacje o Jadwidze Fakty historyczne w poznanej legendzie

1. ........................................................................................

2. ........................................................................................

3. ........................................................................................

4. ........................................................................................

5. ........................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

Wydarzenie legendarne

................................................................................................

................................................................................................

ZADANIE 2. Poniższe ilustracje przedstawiają stałe związki wyrazowe. Odgadnij, o jakie zwroty chodzi, a następnie wyja-
śnij ich znaczenia – skorzystaj ze słownika języka polskiego. Którego z podanych związków nie można odnieść do Jadwigi? 

mieć .................................................... – ............................

...........................................................................................

...........................................................................................

mieć .................................................... – ............................

...........................................................................................

...........................................................................................

il. Marcin Strzembosz

il. Marcin Strzembosz
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mieć .................................................... – ............................

...........................................................................................

...........................................................................................

mieć .................................................... – ............................

...........................................................................................

...........................................................................................

ZADANIE 3. Uporządkuj podane przymiotniki mające wartość dodatnią i ujemną – zapisz je w dwóch kolumnach. Pod-
kreśl te, którymi można określić serce Jadwigi. 

dobre • kamienne • anielskie • gorące • wielkie • czułe • gołębie • niegodziwe 
• macierzyńskie • nieczułe • oschłe • szlachetne • oziębłe • zimne • szczere • miękkie 

• złe • wierne • małe • złote • życzliwe • twarde • współczujące • słabe
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il. Marcin Strzembosz

il. Marcin Strzembosz
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