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Scenariusz lekcji do filmu Nerve (reż. Henry Joost, Ariel Schulman) 

Autorka: Agnieszka Powierska 

Temat zajęć: Cyberzagrożenia – jak ich uniknąć? 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 7-8 

Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne1 

Zagadnienia edukacyjne: 

 Rodzaje niebezpieczeństw w wirtualnym świecie. 

 Obrona przed cyberzagrożeniami – co możemy zrobić? 

 Cena popularności – czy nie jest zbyt wygórowana? Formułowanie argumentów 

debaty lub rozprawki. 

 Ogólnodostępność wiadomości – o czym warto pamiętać, gdy korzysta się  

z internetowych źródeł? 

 Immersja, czyli wpadanie do innego świata. Czy może się zdarzyć tylko graczowi? 

 Bańka informacyjna – internetowa pułapka.  

Cele operacyjne:  

uczeń/uczennica: 

 dokonuje analizy i interpretacji filmu (a także plakatu filmowego) w odwołaniu  

do podstawowych pojęć filmoznawczych – potrafi odnieść się do problematyki 

filmu i zrekonstruować motywacje bohaterów;  

 rozwija kompetencje użytkownika Internetu; 

 wie, jak zachować ostrożność, korzystając z Internetu; 

 rozumie terminy bańka informacyjna, immersja, netykieta; 

 formułuje argumenty w dyskusji; 

 krytycznie podchodzi do informacji znalezionych w Internecie. 

 

Formy i metody pracy:  

 wykład, 

 heureza,  

 burza mózgów, 

 praca w grupach. 

Materiały dydaktyczne: 

 wydrukowane załączniki, 

                                       
1 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować 

proponowane zadania w krótszym czasie. 
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 opcjonalnie: sprzęt do wyświetlenia ilustracji (komputer, projektor lub tablica 

interaktywna). 

 

Przebieg zajęć 

Lekcja 1 

1. W klasie rozmieszczone są wydrukowane karty z załącznika [załącznik nr 1, podwójny 

wydruk ułatwi przebieg zadania] – mogą być rozłożone na ławkach i parapetach albo 

częściowo przypięte do klasowej gazetki czy tablicy. Karty stylizowane są na wygląd 

portalu Facebook, a zadaniem uczniów jest dopisać komentarze w rozpoczętych 

wątkach. Uczniowie mogą pracować w parach, małych grupach lub samodzielnie, ale 

każdy z nich powinien krytycznie odnieść się do zastanych wypowiedzi i dopisać uwagi 

(wraz ze swoim imieniem lub nickiem – tak, jak działa to na portalu 

społecznościowym) przynajmniej do jednego wątku. Na końcu chętni uczniowie czytają 

na głos „facebookowe” dyskusje. Klasa podsumowuje zadanie, wyciągając wnioski; 

może również przyjrzeć się temu, w jaki sposób sformułowane zostały komentarze – 

czy inaczej niż gdyby dyskusja odbywała się ustnie – na forum klasy? Czy inaczej niż 

gdyby miała miejsce w Internecie? Może to stanowić punkt wyjścia do rozmowy na 

temat zachowań i języka użytkowników Internetu. [15 min] 

 

2. Następnie nauczyciel wyświetla na ekranie plakat filmu Nerve [załącznik nr 2] (jeśli 

wyświetlenie nie jest możliwe, plakat można wydrukować). Zadaje uczniom pytania: 

 Jaka sytuacja przedstawiona jest na zdjęciu? 

(Moment dołączenia do gry i wybór między rolą gracza a rolą obserwatora. Vee 

wybiera, że będzie graczem.) 

 Dlaczego Vee decyduje się włączyć w grę? 

(Chce udowodnić sobie i przyjaciółce, że stać ją na podjęcie wyzwania.) 

 Dlaczego dla przyjaciółki Vee, Sydney, gra jest tak ważna? 

(Sydney zależy na tym, żeby być jak najbardziej popularną i zdobywać jak 

najwięcej obserwatorów. Poprzez grę kreuje własny wizerunek.) 

 Czy Wy dołączylibyście do gry? Którą rolę byście wybrali? Dlaczego? 

 

Wskazówka: odpowiedź na ostatnie pytanie można sformułować poprzez burzę 

mózgów, zapisując na tablicy odpowiedzi uczniów, np.: 

 

Korzyści z bycia graczem Korzyści z bycia 

obserwatorem 

Argumenty za 

nieprzyłączeniem się do 

gry 

 okazja do sprawdzenia się 

w nowej sytuacji, 

 możliwość zdobycia 

pieniędzy, 

 szansa na zostanie 

celebrytą, 

 możliwość przeżycia 

czegoś niezwykłego, 

 sposobność pokazania 

swoich mocnych stron, np. 

 bezpieczniejsza rola,  

 rozrywka bez narażania 

się, 

 możliwość 

obserwowania 

wyczynów (i życia) 

innych, 

 możliwość stawiania 

kolejnych wyzwań przed 

graczami  

 Życie daje wystarczająco 

dużo wrażeń, emocji  

i rozrywek – ta gra nie 

byłaby mi potrzebna. 

 Idea narażania swojego 

dobrego imienia, 

kontaktów z innymi,  

a nawet życia, jest 

bezmyślna. 

 Tego typu rozrywka nie 
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spontaniczności czy 

brawury, 

 możliwość wykreowania 

swojego wizerunku, 

 okazja do poznania kogoś 

nowego, 

 pretekst do podejmowania 

wyzwań, 

 wzięcie udziału w 

rywalizacji o liczbę 

polubień. 

 

i „programowania” ich 

życia, 

 prawo do wspólnego 

oglądania wyczynów 

wraz z innymi 

obserwatorami  

i komentowania na żywo 

działań graczy – 

poczucie budowania 

wspólnoty 

obserwatorów, 

 możliwość zachowania 

większej anonimowości. 

jest w moim stylu, wolę 

inne sposoby na spędzanie 

wolnego czasu. 

 Gra jest niegodna zaufania 

i niebezpieczna. 

 Włączenie się w grę 

oznacza utratę 

prywatności. 

 Gra uzależnia, osacza  

i ogranicza wolność. Nie 

chciał(a)bym mieć 

podobnych doświadczeń. 

 Gracze Nerve w dużej 

mierze kierują się 

próżnością i wścibstwem. 

Nie utożsamiam się  

z podobną modą. 

 Grając w grę, Vee naraziła 

nie tylko siebie, ale i swoją 

mamę, która martwiła się 

o nią, ale też mogła stracić 

pieniądze. Nie 

chciał(a)bym zrobić czegoś 

podobnego swoim bliskim. 

 

Nauczyciel może zapytać klasę, które z korzyści graczy i obserwatorów mogą zostać 

zrealizowane także na portalach społecznościowych. Jakie cechy Nerve znane są  

z popularnych portali? Uczniowie mogą wskazać m.in. wzięcie udziału w rywalizacji  

o liczbę polubień (prowadzenie profilu na Facebooku); okazję do poznania kogoś 

nowego, możliwość obserwowania wyczynów innych (jak na YouTube’ie 

i w programach typu reality show); budowanie społeczności w grupach zainteresowań 

(- jak na Facebooku); konieczność bycia na bieżąco, by nic nie ominęło odbiorcy (jak 

na Snapchacie); publikowanie materiału w formie wideorelacji (narzędzie znane  

z Facebooka).  

Wskazówka: jeśli w klasie zabraknie negatywnych ocen gry, warto, żeby nauczyciel 

krytycznie odniósł się do koncepcji Nerve i podkreślił, jak nieprzyjemne konsekwencje 

spotkały bohaterów. 

[10 min] 

 

3. Po podsumowaniu zadania nauczyciel powraca do wyświetlania slajdu ze zdjęciem 

[załącznik nr 2] i kontynuuje zadawanie pytań: 

 Po jakiej stronie sytuuje nas grafika? Czy narzuca nam którąś z ról w grze?  

(Widzimy Vee przez ekran komputera, w ten sposób stajemy po stronie 

obserwatorów. Nasza sytuacja jest podobna do ich położenia – patrzymy na 

poczynania bohaterki, ale sami nie musimy się ujawniać.) 

 Czy w filmie pojawiają się jakieś sceny, w których przybieramy perspektywę 

obserwatora z gry? 

(Niektóre sceny powtarzają zabieg widoczny na grafice – widzimy Vee przez 

interfejs gry. Inne pokazane są tak, jakbyśmy oglądali nagranie z komórki – 

wskazują na to niska jakość nagrania i bardzo ruchliwy obraz udający 
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amatorskie kręcenie relacji. Czasem na ekranie pojawiają się dodatkowe 

elementy graficzne, takie jak emotikony, komentarze czy napisy z nickami 

użytkowników widoczne tak, jakbyśmy oglądali akcję poprzez interfejs – czyli 

widok, podgląd – gry.) 

 
 

 
[kadry z filmu] 

 

 Po co takie zabiegi w filmie? 

(Pozwala to widzom na „przymierzenie” roli obserwatora, wciągnięcie go 

w akcję w roli uczestnika gry. Dzięki temu widz jest bardziej zaangażowany 

w dylematy bohaterów, a po wyjściu z kina łatwiej przyjdzie mu refleksja na 

temat własnej postawy wobec wirtualnej rzeczywistości.) 

 Jakie wrażenie to w Was wywołało? 

[10 min] 

4. Nauczyciel rozdaje uczniom po jednej karcie pracy [załącznik nr 3], mówiąc, że 

sytuacje z życia Vee mogą być dla nas nauczką na temat tego, jak powinniśmy 

zachować się w Internecie i jak unikać niebezpiecznych sytuacji. Uczniowie dobierają 

się w grupy na podstawie ilustracji (jedną grupę tworzą wszystkie osoby, które dostały 

ten sam kadr). Zadaniem uczniów jest przypomnienie sobie konkretnych scen z filmu, 

z których pochodzą kadry, a następnie zastanowienie się, jaki błąd popełniła Vee 

w omawianej sytuacji. Czego mogą się nauczyć użytkownicy Internetu z tej sceny? 

Uczniowie formułują morał, uzupełniają kartę pracy, a następnie dzielą się wnioskami 

na forum klasy. Nauczyciel może pomóc w uzupełnianiu karty pracy na forum, jeśli 

zauważy taką potrzebę. 
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Przykładowe rozwiązanie: 

Co się wydarzyło? Dlaczego było to 

możliwe? / Jaki błąd 

popełniła Vee? 

Morał  

dla użytkowników 

Internetu 

Konto Vee i jej mamy 

zostaje opróżnione.  

Vee musiała podać dane, 

włączając się do gry. 

Korzystając z Internetu 

warto pamiętać, że należy 

chronić swoje dane, tzn. 

np. nie podawać ich na 

nieznanych stronach. 

Ku zaskoczeniu Vee, 

policjant ją rozpoznaje. 

Gra Nerve ma duży zasięg 

i każdy może śledzić Vee. 

Korzystając z Internetu 

warto pamiętać, że 

publikowane tam 

informacje są 

ogólnodostępne. 

Obserwatorzy głosują za 

uśmierceniem Vee. 

Obserwatorzy czują się 

bezkarni, ponieważ są 

anonimowi. 

Korzystając z Internetu 

warto pamiętać, że 

działania w sieci mają 

realne konsekwencje. 

Vee obgaduje Sydney, a 

Ian udostępnia to 

obserwatorom. 

Vee zaufała Ianowi, 

chociaż go nie znała. 

Korzystając z Internetu 

warto pamiętać, że 

wirtualna tożsamość nie 

musi odpowiadać tej  

w realu, łatwo pomylić się 

co do intencji drugiej 

osoby. 

Vee ze zdziwieniem 

zauważa, że przypadkowo 

spotkany nieznajomy 

chłopak czyta jej ulubioną 

książkę. 

Chłopak został 

„podstawiony” przez 

obserwatorów – 

informacje o Vee musiały 

być wcześniej dostępne. 

Korzystając z Internetu 

warto pamiętać, że 

podlegamy w nim 

manipulacji – wyniki 

naszego wyszukiwania nie 

są przypadkowe ( bańka 

informacyjna, 

personifikacja informacji).  

Vee i Ian narażają swoje 

życie. 

Vee i Ian bardzo 

zaangażowali się w grę. 

Zależy im na wygranej/ na 

popularności. 

Korzystając z Internetu 

warto pamiętać, że 

oddawanie się wirtualnej 

rzeczywistości bez refleksji 

i opamiętania, może mieć 

poważne konsekwencje 

(można zaniedbać swoje 

codzienne obowiązki,  

a nawet zdrowie),  

a kreowanie swojego 

wizerunku nie jest warte 

ekstremalnych poświęceń. 

 

Omawiając karty pracy, warto wprowadzić pojęcia:  

 immersja (wrażenie przeniesienia się zmysłami do innego świata – np. gry, 

rzeczywistości wirtualnej); 
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 bańka informacyjna (zjawisko polegające na zamykaniu użytkowników 

Internetu w ich niszach – wyniki ich wyszukiwań w Internecie są ograniczane 

na podstawie informacji na ich temat – np. wcześniejszych ruchów 

w Internecie; ponadto poruszają się oni w zamkniętym kręgu znajomych 

i społeczności, a co za tym idzie – opinii); 

 netykieta (zasady kultury obowiązujące w Internecie, np. zakaz pisania nie na 

temat w grupach dyskusyjnych, zakaz posługiwania się wulgaryzmami, zakaz 

ujawniania danych innych osób, zakaz prowokowania kłótni itp.). 

Wskazówka: warto uznać wszystkie logiczne odpowiedzi uczniów, także wtedy, 

gdy rozmijają się z powyższym sposobem rozwiązania zadania. 

[10 min] 

 

Zadanie domowe:  

Wyszukaj informacje na temat netykiety. Jakie zachowania są niedozwolone 

w Internecie? Wypisz/ wydrukuj najważniejsze Twoim zdaniem zasady. Zastanów się, czy 

lista jest kompletna? Może warto coś do niej dopisać? Na podstawie własnych obserwacji 

zaznacz, które zasady są najczęściej łamane. 

 

Wskazówka: Zadanie można zadać uczniom jeszcze przed seansem filmowym – lub tuż 

po nim – aby klasa przyszła na lekcję już przygotowana. 

 

Lekcja 2 

 

1. Na początku kolejnej lekcji nauczyciel przypomina najważniejsze wnioski z poprzedniej 

lekcji. Przypomina, że Vee była w poważnych tarapatach ze względu na udział w grze. 

Zadaniem klasy jest zastanowienie się, skąd zatem decyzja o przyłączeniu się do 

Nerve. Dlaczego Vee i Sydney zdecydowały się na przyjmowanie wyzwań? 

Przykładowe odpowiedzi: 

 Vee chciała przekonać się i udowodnić Sydney, że potrafi być odważna – wbrew 

temu, co twierdzi przyjaciółka. 

 Sydney zależało na popularności – swoją przebojowością przyćmiewała swoje 

słabości i kompleksy (tak zachowanie dziewczyny wyjaśnia Vee w rozmowie  

z Ianem). 

[3 min] 

2. Głównym elementem drugiej lekcji poświęconej filmowi Nerve będzie debata „Cena 

popularności – czy gra Nerve powinna być zakazana?” (tytuł debaty – ten lub podobny 

zostaje zapisany na tablicy). Uczniowie dzielą na dwie grupy równe pod względem 

liczby członków. Nauczyciel może odwołać się do fabuły filmu i zapytać o to, kto chce 

się podjąć trudnego wyzwania. Śmiałkowie otrzymają za zadanie obronienie tezy 

o tym, że włączenie się w grę podobną do Nerve może mieć pozytywne efekty (Może 

wystarczy ją trochę udoskonalić?). Druga grupa wskazuje, że gry takie jak Nerve są 

szkodliwe dla młodzieży i należy ich zakazać. Drużyny powinny przygotować 

przynajmniej 3 argumenty i przedstawić je w formie pełnych wypowiedzi (min. 5 

zdań). Uczniowie mogą korzystać z Internetu oraz notatek z poprzedniej lekcji. 

Argumenty będą wygłaszane (ewentualnie przeczytane) przez wybranych 

reprezentantów grup (warto, by każdy argument został przedstawiony przez innego 

ucznia). Na końcu debaty nauczyciel komentuje jej przebieg. Może zdecydować, która 

z grup wygrała, zwracając uwagę na: 

 siłę argumentów, 

 sposób prezentacji argumentów,  
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 staranność przygotowania grupy do debaty, 

 kreatywność w uzasadnianiu argumentów. 

Wskazówka: uczniowie mogą zaproponować własny temat debaty. 

 

Przykładowe argumenty: 

PRZECIW ZAKAZOWI ZA ZAKAZEM 

Gra: 

 sprzyja tworzeniu się społeczności  

i zacieśnianiu więzi, 

 pozwala nieśmiałym osobom na 

pokonanie ich obaw, 

 zakaz grania w grę nie likwiduje 

problemu, młodzież i tak będzie po 

nią sięgać, a może tym bardziej 

będzie zaintrygowana – ważniejsze 

jest nauczenie nastolatków, jak 

bronić się przed 

cyberzagrożeniami, 

 zadania mogą być nakierowane na 

innego rodzaju wyczyny – np. 

związane z pomocą innym czy 

samorozwojem, 

 może zostać przeorganizowana, 

np. administratorzy mogą czuwać 

nad rodzajami przydzielanych 

zadań. 

Gra: 

 prowokuje niebezpieczne 

zachowania, 

 wzmacnia w młodzieży 

kontrowersyjne postawy: 

ekshibicjonizm, narcyzm, potrzebę 

podglądania innych, 

 odbiera uczestnikom prywatność, 

 jest łatwym sposobem na 

manipulowanie młodymi 

nieświadomymi zagrożeń ludźmi. 

 

 [przygotowania: 15 min, debata: 15 min] 

3. Końcówkę zajęć warto poświęcić na omówienie trudnych sytuacji, których 

uczniowie doświadczyli w sieci. W tym celu można zaprosić szkolnego pedagoga, 

który pomoże przeprowadzić dyskusję na ten temat. Punktem wyjścia rozmowy 

może być wykonane przez uczniów zadanie domowe. 

[10 min] 

 

 

 

O autorce: 

 

Agnieszka Powierska – absolwentka studiów z zakresu filmoznawstwa 

i historii sztuki, doktorantka na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Edukatorka filmowa  

i muzealna, współpracująca z Pracownią Ferment Kolektiv i Muzeum 

Narodowym w Poznaniu. Współtworzy program projektu Akademia 

Filmowa Multikina. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 

 

 

 

Ania Kowalska Szok :o Myślicie, że to 
mogłoby się wydarzyć na serio? #Nerve 
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Doma Bednarek Ten uczuć, kiedy idziesz na 
film ze szkołą i mało nie mdlejesz ze strachu 
#Nerve #dobryfilmwidziałam 
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Wojtek Lewy O LOL @Vee i @Ian, nie 

rozumiem Was ludzie! Jak można się tak 
zachowywać? #Nerve 
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Tomek Ziomek dziki koleś mistrz! @Ty 
najlepszy! Dobra postać! #Nerve 
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Julek Masłowski #Nerve #grałbym 
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Daria Awaria spoko mama! Moja by mnie 
zabiła! #Nerve 
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Zak M. @Vee, niezłe towarzystwo, fałszywa 
przyjaciółka, kolega we friend zonie, pozer  na 
motorku #siebiewarci #Nerve 

#Nerve 
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Kasia Ko Emma Roberts jako @Vee, ja bym to 
lepiej zagrała. Kogo widzicie w tej roli? 
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Załącznik nr 2  

 

 
Źródło: http://www.filmweb.pl/film/Nerve-2016-738700/posters 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.filmweb.pl/film/Nerve-2016-738700/posters
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Załącznik nr 3 
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