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Autorka: Michalina Butkiewicz 

Scenariusz lekcji do filmu Player One (reż. Steven Spielberg, USA 2018) 

Temat: Tożsamość w czasach awatarów. 

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa, klasy 7-8, szkoły ponadpodstawowe, klasa 1. 

Czas realizacji: 4 jednostki lekcyjne1 

Zagadnienia edukacyjne: 

 Życie w cyfrowym świecie. Bezpieczeństwo haseł, prywatność w sieci, wirtualna 

autokreacja, własność intelektualna. 

 Easter Egg – filmowe smaczki i popkulturowe nawiązania. 

 Czy warto przenieść się do Oasis? Rozprawka wokół filmowych dylematów. 

 Co zostaje po drugiej stronie – REALne problemy, od których uciekamy. 

 Zmieniający się świat, niezmienne wartości: człowiek w poszukiwaniu wolności, 

przyjaźni i miłości. 

Cele operacyjne: 

uczeń/uczennica: 

 prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z filmem – tekstem kultury; 

 dostrzega cechy charakterystyczne dla filmu; 

 znajduje w tekstach współczesnej kultury popularnej (np. w filmach, komiksach, 

piosenkach) nawiązania do tradycyjnych wątków literackich i kulturowych; 

 gromadzi i porządkuje materiał rzeczowy potrzebny do tworzenia wypowiedzi 

ustnej i pisemnej; 

 redaguje plan kompozycyjny własnej wypowiedzi; 

 wykorzystuje znajomość zasad tworzenia tezy i hipotezy oraz argumentów przy 

tworzeniu rozprawki oraz innych tekstów argumentacyjnych; 

 odróżnia przykład od argumentu; 

 przeprowadza wnioskowanie jako element wywodu argumentacyjnego; 

 zgadza się z cudzymi poglądami lub polemizuje z nimi, rzeczowo uzasadniając 

własne zdanie; 

 rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji; 

 zna sposoby wzbogacania słownictwa; 

 rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania; 

 doskonali umiejętność twórczego myślenia; 

 bierze udział w dyskusji; 

                                                           
1

 Wskazówka: nauczyciel może wybrać zagadnienia do omówienia i zrealizować 

proponowane zadania w krótszym czasie. W dalszej części scenariusz zawiera wskazówki, 

które zadania warto wykonać na wybranym etapie edukacji w ramach omawianej grupy 

wiekowej. 
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 doskonali umiejętność pracy w zespole; 

 uwzględnia w analizie specyfikę tekstów kultury przynależnych do filmu (szkoły 

ponadpodstawowe, klasa 1.); 

 przedstawia propozycję konkretnego odczytania filmu i uzasadnia ją (szkoły 

ponadpodstawowe, klasa 1.). 

 

Formy i metody pracy: 

 praca w grupach, 

 dyskusja, 

 graffiti, 

 burza mózgów x4 (modyfikacja), 

 diamentowe uszeregowanie, 

 praca indywidualna, 

 elementy dramy. 

 

Materiały dydaktyczne: 

 kartki papieru, szary papier - pastele, kredki, mazaki, 

 tablica multimedialna lub rzutnik z dostępem do Internetu, 

 karty z zapisanymi pojedynczymi literami: Ć, O, M, A, S, Ż, Ś, T, O (zestaw dla 

każdego ucznia i uczennicy, wielkości kartki pocztowej). 

 

Przebieg zajęć 

Uwaga: proponuję, aby nauczyciel/nauczycielka wykorzystał/a te elementy zajęć, które 

są właściwe dla danej grupy uczniów i uczennic oraz zawierają treści realizowanego 

w danej klasie programu nauczania. 

 

Część I – lekcja 1 i 2 (90 min) 

Temat: Autokreacja w Internecie. 

Uwaga: proponuję realizować punkty: 1 i 2 z uczniami i uczennicami szkoły 

podstawowej. Sądzę bowiem, że uczniowie i uczennice 1. klasy szkoły ponadpodstawowej 

są zorientowani w terminologii, wystarczy więc jedynie przypomnienie. Jeśli tak jest, 

w szkole ponadpodstawowej rozpocznijmy zajęcia od punktu 3, jeśli nie, realizujmy 

wszystkie elementy lekcji. 

 

1. Zadanie graffiti – nauczyciel/nauczycielka: 

 zawiesza na ścianach (lub miejscach do tego przeznaczonych) szary papier 

(najlepiej uczynić przed rozpoczęciem lekcji), 

 prosi uczniów i uczennice, aby zapisali na nich w dowolnych miejscach wyrazy, 

określenia lub inne sprawy, których nie zrozumieli w trakcie oglądania filmu (lub ich 

znaczenia musieli się domyślić). 
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Spodziewam się, że pojawią się słowa: awatar, easter eggs, artefakt, nick…  

Nauczycielka/nauczyciel wspólnie z uczniami i uczennicami wyjaśniają znaczenia tych 

słów, ich pochodzenie. W trakcie rozmowy należy zwrócić uwagę na zjawisko 

zróżnicowania słownictwa w języku polskim, a także na zapożyczenia językowe i ich 

źródła. Warto skorzystać z Internetu (przykładowe definicje – załącznik nr 1). 

2. Nauczycielka/nauczyciel dzieli uczniów i uczennice na 3 grupy. Prosi  

o scharakteryzowanie awatarów występujących w filmie: Parzival, Art3mis, Anorak. 

Charakterystyka powinna być rozpoczęta od wskazania źródła kulturowego dla 

każdego awatara (załącznik nr 2).  

Możliwe ustalenia: 

Źródło awatara Cechy bohatera 

źródłowego 

Cechy awatara  

w świecie 

wirtualnym filmu 

Cechy bohatera  

w świecie 

realnym filmu 

Parsifal, Perceval, 

Parzifal – krąg 

kultury 

arturiańskiej, 

średniowiecze, 

Europa.  

 Parsifal, 

Perceval, Parzifal  

- jeden  

z naj-dzielniejszych 

rycerzy Okrągłego 

Stołu, - przypisuje 

mu się odnalezienie 

kielicha św. Graala,  

- mógł osiągnąć ten 

cel tylko rycerz 

uczciwy, wrażliwy, 

„mający czyste 

serce”, 

- samotny, 

- nieszczęśliwie 

zakochany w żonie 

króla Artura. 

Parzival  

- młody, bardzo 

przystojny 

młodzieniec,  

– wspaniała 

sylwetka, fryzura, 

strój, 

- waleczny 

- lider grupy  

- odważny, 

- prezentujący 

niezwykłą 

sprawność fizyczną, 

- doskonale 

orientujący się  

w grach 

komputerowych  

i wykorzystujący je 

(w tym momencie 

zbiegają się światy 

Wade’a i Parzivala) 

Wade 

- młody 18 letni 

chłopak, 

- sierota, 

- sensem życia są 

gry komputerowe, 

- odważny, korzysta 

z wszelkich 

sprzętów techniki, 

- inteligentny,  

- przewodzi grupą, 

- doskonale 

orientuje się w 

grach 

komputerowych, 

- działa uczciwie 

- walczy w walce 

nierównej – z siłą  

i przebiegłością 

zorganizowanej 

korporacji, 

- pokochał 

Samantę.  

Artemis - krąg 

kultury starożytnej 

Grecji, 

- mity greckie.  

Artemida – 

piękna, młoda 

kobieta, najczęściej 

pokazywana jako 

dziewczyna z 

łukiem,     

- charakteryzuje się 

okrucieństwem,  

- ona zabiła 

Art3mis 

- piękna, młoda, 

smukła, wyjątkowo 

sprawna fizycznie 

kobieta, 

- przemieszcza się 

motorem, 

- współpracuje z 

Parzivalem, 

Samanta 

- piękna młoda 

dziewczyna 

- ukrywa pod 

włosami połowę 

twarzy, na której 

jest znamię 

- samotna, straciła 

rodziców na skutek 
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strzałami z łuku 

dzieci Niobe, 

broniąc honoru 

matki, 

- uważana za 

opiekunkę 

przyrody… 

 

- walczy z siłami 

korporacji, broniąc 

honoru ojca, 

- naraża się na 

niebezpieczeństwa, 

- świadomie 

ryzykuje 

unicestwieniem. 

 

nieuczciwych 

działań korporacji 

Nolana Sorrento 

(doprowadzeni do 

ruiny), 

-  funkcjonuje  

w strukturach 

podziemnego 

państwa, 

- działa w grupie  

i z grupą przyjaciół, 

- sprawna fizycznie, 

- gotowa do 

podejmowania 

ryzyka i narażania 

życia, 

- zakochuje się  

w Wadzie. 

 

Anorak  

-   etnograficznie 

eskimoski skafander 

wkładany przez 

głowę, wykonany z 

futra, płótna lub 

skóry;  

ciepła 

nieprzemakalna 

kurtka z kapturem 

uszyta na wzór 

anoraka.  

Anorak 

 kurtka od wiatru,  

nie ma cech 

osobowości  

– uosobienie. 

Anorak 

- tajemniczy 

wróżbita, 

pojawiający się w 

momentach, gdy 

Parzival odnajduje 

klucze – easter 

eggs, 

- starzec o 

cudownej mocy,  

- ukazuje się także 

w końcowych 

scenach filmu, gdy 

powraca do domu 

dziecinnego, 

rozmawia o świecie 

z Wadem, 

wyprowadza 

chłopca – siebie - z 

pokoju dziecinnego 

po przekazaniu 

swych mocy 

Wadowi (moment 

połączenia światów 

Hallidaya i Anoraka) 

Halliday – wielki 

twórca wirtualnego 

świata, skupiający 

w swych rękach 

ogromny majątek, 

- przewidując 

własną śmierć 

przygotował easter 

eggi i temu, kto je 

odnajdzie w 

wirtualnym świecie 

przekaże kontrolę 

nad światem, 

- ukazuje się  

w filmie, już po 

własnej śmierci  

we własnej osobie 

w postaci dziecka  

i w postaci osoby 

dorosłej 

- w obu tych 

postaciach, po 

zakończeniu gry, 

ukazuje się 

Parzivalowi  

w pokoju 

dzieciństwa  i znika 

w nicości 

 

https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Skr%C3%B3ty_u%C5%BCywane_w_Wikis%C5%82owniku#E
https://pl.wiktionary.org/wiki/eskimoski#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=skafander&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wk%C5%82ada%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/przez#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/g%C5%82owa#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wykona%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/z#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/futro#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/p%C5%82%C3%B3tno#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/lub#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/sk%C3%B3ra#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/ciep%C5%82y#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/nieprzemakalny#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kurtka#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/z#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kaptur#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/uszy%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/na#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wz%C3%B3r#pl
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3. Nauczyciel/nauczycielka prosi uczniów i uczennice o sformułowanie wniosków: 

 Poszukiwania znaczeń mogą zadziwić, ponieważ odwołują się do zjawisk 

kulturowych przeszłości, wywiedzionej z kręgu kultury europejskiej, które są 

utrwalone w sztuce i kulturze. 

 W filmie Spielberga bohaterowie i bohaterki nadali swym wirtualnym wizerunkom – 

imię i nazwisko lub nick, wykreowali ich wygląd, wybierając m.in. kolor włosów, 

fryzurę, kolor oczu, znaki szczególne, wzrost, wagę, sylwetkę, ubranie, płeć oraz 

cechy psychofizyczne.  

 Jako osoby żyjące w realnym świecie wydają się podobne w zachowaniach do 

wybranych przez siebie awatarów. 

 Jedynie Anorak, avatar Hallidaya, przyjmuje nick wywiedziony od nazwy rzeczy 

obecnej w kulturze eskimoskiej, dokonuje swoistego uosobienia. W zasadzie 

niemożliwe jest scharakteryzowanie osobowości jego avatara. Można tylko opisać  

wygląd zewnętrzny i wskazać sytuacje, w których postać występuje.  

 

4. Nauczyciel/nauczycielka prosi uczniów i uczennice, aby: 

 wybrali dla siebie jakąś postać – awatara; może to być: postać historyczna, 

literacka, filmowa, występująca w telewizji, współczesna… 

 usiedli oddzielnie i zastanowili się: jaki typ osobowości ma wybrana postać, jak się 

zachowuje, w jaki sposób mówi i działa, w jaki sposób się porusza… 

Kiedy wszyscy są gotowi, wstają i wcielając się w wybraną postać, poruszają się po 

sali i przedstawiają się koleżankom i kolegom. Rozmawiają z nimi, pamiętając 

o własnym wcieleniu.  

5. Nauczyciel/nauczycielka kończy ćwiczenie i pyta uczniów/uczennice, jak się czuli w tej 

sytuacji? Mogą pojawić się odpowiedzi, że głupio, niewygodnie, śmiesznie, nie 

odczuwali dyskomfortu… 

6. Nauczyciel/nauczycielka pyta uczniów/uczennice czy łatwiej byłoby im, gdyby 

przedstawiali się jako ta postać/awatar w Internecie.  

Można spodziewać się, że rozmowa będzie łatwiejsza i że młodzież przywoła 

argumenty pochwalające anonimowość w sieci, możliwości stworzenia nowego Ja, 

zawiązania przyjaźni…  

Warto tę rozmowę pogłębić, dowiedzieć się, w jaki sposób korzystają  Internetu, 

porozmawiać o zagrożeniach, które istnieją w cyberprzestrzeni.  

Można te zagadnienia kontynuować na zajęciach wychowawczych lub innych, 

realizowanych w ramach szkolnego programu wychowawczego i w sposób szczególny 

je potraktować, np. zapraszając informatyka lub wyspecjalizowanego psychologa, 

policjanta… 

 

Część II – lekcja 3 i 4 (90 min) 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nick
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Temat: Tożsamość w czasach awatarów. 

1. Nauczyciel/nauczycielka dzieli uczniów/uczennice na 4 grupy. Każdej wręcza karty  

z zapisanymi pojedynczymi literami: Ć, O, M, A, S, Ż, Ś, T, O i prosi, aby ułożyli/ły  

z tych liter wyrazy. Karty można wielokrotnie wykorzystać, a wyrazy zapisać. Pojawią 

się na pewno: TA, TO, COŚ, MAŚĆ, MOST, TOŚ, TOĆ, OŚĆ, SAMO, TOŻSAMOŚĆ… 

2. Kiedy wszystkie grupy skończą ćwiczenie, nauczyciel/nauczycielka koncentruje uwagę 

na słowie: TOŻSAMOŚĆ. Prosi, aby każda grupa sformułowała definicję tego wyrazu.  

W rozmowie z uczniami proponuję zwrócić uwagę na wieloznaczność tego wyrazu, 

którą przedstawia Słownik języka polskiego: 

a. identyczność, 

b. w odniesieniu do pojedynczego człowieka: świadomość siebie, 

c. fakty, cechy, dane personalne pozwalające zidentyfikować jakąś osobę, 

d. w odniesieniu do społeczności: świadomość wspólnych cech i poczucie 

jedności, 

e. mat. równość dwóch wyrażeń, która zachodzi dla wszystkich wartości 

występujących w niej zmiennych. 

3. Nauczyciel/nauczycielka proponuje skoncentrowanie się na określeniu: TOŻSAMOŚĆ 

OSOBISTA, rozumianym jako: bycie tym samym człowiekiem (tą samą osobą), bycie 

sobą, bycie tym, za kogo się podajemy.  

Podkreśla, że tożsamość osobista to więcej niż identyczność, jednakowość. 

Tożsamość to JA KAŻDEGO CZŁOWIEKA, którego ten powinien bronić. 

Formułując klasową definicję, można odwołać się do wyjaśnienia z Wikipedii: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tożsamość_osobista  

4. Nauczyciel/nauczycielka przeprowadza ćwiczenie: burza mózgów x 4 – bohater 

i jego losy. Dzieli uczniów/uczennice na 4 grupy. Wszyscy stają w kole, zostawiając 

sporo wolnego miejsca na środku. W tym wolnym miejscu, na podłodze 

nauczyciel/nauczycielka kładzie planszę szarego papieru i każdemu uczniowi/każdej 

uczennicy daje mazak. Nauczyciel/nauczycielka prosi, aby wszyscy przypomnieli 

sobie wydarzenia filmu Player One. Po chwili nauczyciel/nauczycielka zapowiada grę: 

burzę mózgów x 4. 

Prosi, aby na swojej planszy każda grupa zapisała przebieg wydarzeń w filmie. 

Zaznacza, że wygrywa nie ta grupa, która wykona zadanie jako pierwsza, ale ta, 

która zaproponuje najtrafniejszą opowieść. Informuje, że za każde prawidłowo 

wskazane wydarzenie grupa otrzyma 1 punkt, a za każde złe wskazanie, grupa traci 

1 punkt. 

Uwaga: uczestnicy i uczestniczki nie mogą się ze sobą porozumiewać, zapisują 

swoje propozycje w milczeniu i bez żadnych konsultacji. Nikt nie ma prawa 

ingerować w treść i w kolejność zapisów. Ważne, aby wydarzenia zapisywane były 

zgodnie z ich kolejnością oraz, żeby w grupie panowała przyjazna atmosfera. Grupa 

decyduje o zapisie ostatecznym.  
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Nauczyciel/nauczycielka zbiera plansze od wszystkich grup w tym samym momencie. 

Po kolei przedstawia wszystkim uczniom i uczennicom każdą z plansz do analizy 

i oceny.  

Możliwe zapisy: 

1) Wade Watts i Parzival  - to jednocześnie osoba i jej awatar, jest bohaterem 

istniejącym w filmie w dwóch światach: realnym i fantastycznym. 

2) Życie spędza na grach komputerowych, podobnie jak inni jego rówieśnicy  

w zasadzie nie wychodzi z domu, lecz przenosi się za pomocą gogli  w wirtualny 

lepszy świat, który nazywa się OASIS. 

3) Poznajemy go w roku 2045, kiedy ma 18 lat (akcja filmu). 

4) Urodzony w 2027 roku, po klęsce suszy kukurydzianej, jest sierotą, mieszkającym 

kątem u ciotki Alice w Columbus w Ohio, w bardzo biednej, zaniedbanej dzielnicy. 

5) W Oasis - wybrał dla siebie avatar/artefakt Parzifal, wygląd, styl życia. 

6) Po śmierci Hallidaya – twórcy i właściciela Oasis - postanowił „wygrać” jego 

testament, to znaczy odnaleźć „easter eggs”, które ten ukrył w grach (trzy klucze) 

i w ten sposób stać się spadkobiercą mocy i majątku wirtualnego świata. 

7) Wade-Parzifal konkuruje w tej materii z Nolanem Sorrento – szefem groźnej  

i nieprzyjaznej zwykłym ludziom korporacji. 

8) Walka toczy się w dwóch planach: realnym i w świecie gier, uczestniczą w niej 

postacie realne lub właściwe im awatary naprzemiennie. 

9) Wade pozyskuje w obu światach przyjaźń i pomoc Art3mis-Samanty oraz jej 

przyjaciół. 

10) Gra I –wyścigi  samochodów, Wade ratuje avatar Art3mis z niebezpieczeństwa na 

motocyklu, uzyskuje pierwszą wskazówkę, zdobywa pierwszy klucz i 100000 

złotych monet, zaczyna rozumieć, że gra z nieuczciwym koncernem, traci rodzinę 

i dom – przyczepę; 

11) Gra II – pomoc Art3mis i jej przyjaciół, wizyta w muzeum Halliday’a; druga 

wskazówka – „najbardziej bał się pocałować dziewczynę”. Art3mis odgaduje, że 

kluczem jest zagadkowa Kira – miłość życia Halliday’a, Parzifal otrzymuje od 

kustosza „monetę drugiego życia”: 0,5 pensa; 

12) Gra III – szuka rozwiązania zagadki i jednocześnie walczy z imperium Nolana, 

Art3mis decyduje się na narażenie życia dla sprawy: uwięziona w boksie Centrum 

Lojalności; Wade wzywa obywateli światów OASIS na pomoc, walka na śmierć  

i życie, moneta 0,5 pensa „oddaje” Wadowi życie, Wade ratuje Art3mis, cała 

grupa przyjaciół walczy z imperium, Wade odgaduje trzecią wskazówkę, mówiącą, 

że Halliday ukrył swoje nazwisko w grze Adventure, w niezwykłej walce toczonej  

w starym modelu samochodu, zwycięża. Anorak wręcza mu trzeci klucz. 

13)  Wade odnosi zwycięstwo, trzy klucze jednocześnie przekręcone otwierają Wadowi 

bramę do Świata OASIS; odbywa się spotkanie i rozmowa z Donovanem 

Hallidayem w pokoju jego dzieciństwa. 

14) Rodzaj epilogu: szczęśliwe zakończenie, miłość Samanty i Wada, nowe zasady 

funkcjonowania w OASIS dla ludzkości…  
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Warto zwrócić uwagę na ogromne trudności z określeniem wydarzeń w filmie. 

Wynikają one z cech tego filmu: mieszanie się dwóch planów – realnego 

i wirtualnego, przenikanie się bohaterów realnych z ich awatarami, nagromadzenie 

wydarzeń, jak w kinie akcji. Widz gubi się w licznych aluzjach do tekstów kultury XX 

i XXI wieku. Ich odczytanie może się okazać szczególnie trudne dla uczniów 

i uczennic. 

5. Nauczyciel przeprowadza kolejne ćwiczenie – diamentowe uszeregowanie. 

Nauczyciel/nauczycielka rozdaje każdej grupie karty z wykresem diamentowego 

uszeregowania (załącznik nr 3) i prosi, aby każda grupa wpisała cztery najważniejsze 

wydarzenia w filmie, takie, które zadecydowały o losach głównych bohaterów oraz 

uszeregowała je, kierując się rangą ich znaczenia dla losów i wyborów bohaterów  

i bohaterek, według zasady: jedno najważniejsze, 2 wydarzenia o równorzędnym 

znaczeniu i jedno mniej od nich ważne.  

Możliwe zapisy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiedy uczniowie i uczennice w ramach swoich grup dokonają wyborów, 

nauczyciel/nauczycielka prosi, aby każdy uczeń/każda uczennica w zeszycie napisał/a 

uzasadnienie dla wyboru jednego ze zdarzeń, wskazując argumenty popierające 

własny pogląd. Warto, by kilka osób odczytało swoje wypowiedzi, a klasa 

przeprowadziła refleksję nad prezentowanymi argumentami. 

6. Nauczyciel/nauczycielka inicjuje dyskusję na jeden z poniższych tematów (zależnie 

od możliwości uczniów i uczennic):  

 Życie w świecie wirtualnym – ucieczka od rzeczywistości czy wyraz 

życiowej kreatywności i wolności? 

 Świat, w którym żyję i jego wartości. Spojrzenie z perspektywy młodego 

człowieka. 

przystąpienie Wada do gry – 

jako misja życia 

spotkanie Art3mis-miłość  

i lojalna współpraca 
współpraca przyjaciół  

otrzymanie „drugiego życia” 
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 Czy życiowe problemy można rozwiązać uciekając w świat fikcji? 

Zamiast podsumowania tej dyskusji  proponuję rozdać  kartki z poleceniami zadania 

domowego (załącznik nr 4): 

Znajdź informacje na temat jednego z wybranych przez Ciebie tekstów kultury  

lub postaci: 

 Gorączka sobotniej nocy  

i przebój … 

 Lśnienie, 

 Upiór w operze, 

 Labirynt, 

 Adventure – gra komputerowa, 

 Steven Spielberg 

 Mechagodzilla, 

 Wojna światów, 

 Park Jurajski, 

 E.T., 

 Poszukiwacze zaginionej Arki, 

 BFG: Bardzo Fajny Gigant. 

 

Kolejne lekcje, poświęcone omówieniu zadania domowego, można przeznaczyć  

na rozważania o najważniejszych zjawiskach w kulturze popularnej XX i XXI wieku.  

 

O autorce: 

 

Michalina Butkiewicz - jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. Posiada bogata praktykę pedagogiczną jako nauczycielka języka 

polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych i jako doradczyni metodyczna w placówkach 

doskonalenia nauczycieli. Jest ekspertką MEN w zakresie podstawy programowej języka 

polskiego, a także ekspertką MEN i MKiDN ds. awansu zawodowego nauczycieli. W latach 

2009 – 2016 była starszą wizytator ds. przedmiotów ogólnokształcących Centrum 

Edukacji Artystycznej w Warszawie – Specjalistycznej Jednostce Nadzoru Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. 

Od roku 2000 zajmuje się autorską działalnością edukatorską w zakresie 

kształcenia kulturowego. Współpracuje z teatrami i ośrodkami metodycznymi, 

przygotowuje i realizuje projekty edukacyjne dla nauczycieli i uczniów w teatrach: 

Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera w Warszawie, Teatrze im. Jana 

Kochanowskiego w Opolu, Teatrze Współczesnym w Szczecinie, Teatrze Polskim w 

Bydgoszczy, Teatrze Lalek Pleciuga  

w Szczecinie, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, akademii 

Filmowej Multikina. Jest autorką i koordynatorką teatralnych projektów edukacyjnych 

realizowanych w ramach Festiwalu Teatru dla Dzieci i Młodzieży – Korczak w tym w 

czasie Światowego  Kongresu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży w 2014 r. Jest autorką 

artykułów do czasopism: Polski w Praktyce oraz  Polonistyka. 

W latach 2005 – 2009  pełniła funkcję przewodniczącej oddziału w Szczecinie,  

a w latach: 2009 – 2014 funkcję przewodniczącej Zarządu Głównego Stowarzyszenia 

Nauczycieli Polonistów z siedzibą w Warszawie. 
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Załączniki 

Załącznik nr 1. 

Awatar (także avatar) – reprezentacja uczestników światów wirtualnych. Dotyczy 

zarówno rzeczywistych ludzi uczestniczących za ich pomocą w tych światach, jak i postaci 

generowanych przez samo oprogramowanie. Awatary są używane głównie na forach 

dyskusyjnych, a także w grach komputerowych (zwłaszcza RPG, MMORPG i FPP) oraz 

rzeczywistości wirtualnej.  

Nazwa ta pochodzi od sanskryckiego słowa avatāra, oznaczającego w hinduizmie 

wcielenie bóstwa, które zstępuje z nieba na ziemię w postaci śmiertelnej – ludzkiej, 

zwierzęcej lub mieszanej. Awatar przyjmuje rozmaite formy – od niewielkiej grafiki 

rastrowej (bitmapowej), często bardzo uproszczonej lub symbolicznej, pojawiającej się 

np. przy komunikatach wysyłanych na fora dyskusyjne i służącej łatwemu rozpoznawaniu 

ich zarejestrowanych uczestników, po bardzo złożone trójwymiarowe modele, 

reprezentujące postać w grze komputerowej lub rzeczywistości wirtualnej (jak np. 

Second Life, Entropia Universe lub There). Użytkownicy mogą nadać awatarowi – 

swojemu wirtualnemu wizerunkowi – imię i nazwisko lub nick oraz modelować ich 

wygląd, wybierając m.in. kolor włosów, fryzurę, kolor oczu, wzrost, wagę, sylwetkę, 

ubranie, płeć oraz cechy psychofizyczne wpływające na zachowanie awataru.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Awatar_(rzeczywisto%C5%9B%C4%87_wirtualna)   

Artefakt (łac. arte factum 'sztucznie wykonane', ars narzędnik arte – sztuka, technika; 

factum od facio, facere 'czynić'[1]) – między innymi przedmiot, zdarzenie itp. będące 

sztucznym wytworem, tj. będące wynikiem działalności ludzkiej, nieistniejące w naturze. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Artefakt 

 

Easter egg (dosł. z ang. wielkanocne jajo) – ukryte przed użytkownikiem treści  

w interaktywnych produktach cyfrowych (gry, aplikacje, filmy) lub jawne nawiązanie do 

innej treści, ale w oczywisty sposób niepasujące do treści/fabuły produktu (często 

burzące czwartą ścianę). Mają najczęściej akcent humorystyczny lub nawiązują do innego 

znanego produktu (gry/filmu/postaci/książki). Znalezienie takiego nawiązania często 

wymaga wykonania odpowiednich czynności, wciśnięcia kombinacji klawiszy, dostania się 

w trudno dostępny zakamarek, zdobycia wszystkich ukrytych przedmiotów itp., chociaż 

coraz częściej wymagają jedynie skojarzenia ze strony użytkownika (np. tekst/dialog 

mówiony, będący cytatem z filmu/książki, strój postaci czy plakat reklamowy).  

Nazwa nawiązuje do (nieznanej w Polsce) zabawy w "polowanie na ukryte jaja 

wielkanocne", w której (przeważnie) dzieci (jedno lub kilka) muszą zebrać do koszyka 

wszystkie ukryte przez dorosłych wielkanocne jaja (najczęściej na świeżym powietrzu, ale 

zabawa może też odbywać się w domu). 

Pierwszy easter egg w historii gier komputerowych wywodzi się z tytułu Adventure. Z tą 

grą związane jest także powstanie terminu „easter egg”. W branży elektronicznej 

rozrywki easter eggi mają często charakter humorystyczny, choć pełnią również inne 

funkcje:  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Forum_dyskusyjne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gra_komputerowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komputerowa_gra_fabularna
https://pl.wikipedia.org/wiki/MMORPG
https://pl.wikipedia.org/wiki/Perspektywa_pierwszej_osoby
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeczywisto%C5%9B%C4%87_wirtualna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanskryt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Awatara
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hinduizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3g
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_rastrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_rastrowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Symbol
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika_3D
https://pl.wikipedia.org/wiki/Second_Life
https://pl.wikipedia.org/wiki/Entropia_Universe
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=There&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nick
https://pl.wikipedia.org/wiki/Awatar_(rzeczywisto%C5%9B%C4%87_wirtualna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narz%C4%99dnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Technika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Artefakt#cite_note-1
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
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 nawiązanie do historycznych gier komputerowych celem podkreślenia ich wkładu  

w rozwój branży lub danej produkcji (np. w Dishonored występuje nawiązanie do 

Thief: The Dark Project). 

 wzbogacenie świata gry o elementy podkreślające klimat danej produkcji (np.  

w Batman: Arkham City ukazujący umiejscowienie Stracha na Wróble), 

 nagrodzenie gracza za poszukiwania easter eggów (ukazanie sekretnego 

zakończenia w Penumbra: Requiem po odnalezieniu wszystkich sekretów). 

Obecnie określenie używane jest również w kryptografii. Jeden z typów dynamicznego 

cyfrowego znaku wodnego używanego w oprogramowaniu. Aktualnie coraz mniej 

stosowany ze względu na łatwość wytropienia w kodzie oprogramowania przy pomocy 

narzędzi debugujących. Dzięki unikatowej kombinacji danych wejściowych wyświetla się 

informacja o prawach autorskich.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Easter_egg 

Nick (z ang. nickname) – przezwisko, pseudonim. Termin ten często używany jest  

w polskojęzycznych programach do określenia pseudonimu, loginu, identyfikatora itp.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nick 

 

 

 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kryptologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cyfrowy_znak_wodny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Debugger
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_angielski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przezwisko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pseudonim
https://pl.wikipedia.org/wiki/Oprogramowanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Login
https://pl.wikipedia.org/wiki/Identyfikator_u%C5%BCytkownika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nick
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Załącznik nr 2. 

Parsifal, Perceval, Parzifal - bohater legend arturiańskich, jeden z rycerzy Okrągłego 

Stołu (zob. król Artur), uosobienie czystości, pobożności i niekiedy naiwności; związany z 

wyprawami po św. Graal. Wg franc. bajki ludowej wychowywany w leśnej głuszy przez 

matkę, która w walkach rycerskich straciła męża i pozostałych synów. Nieświadomy 

istnienia innego świata, spotyka rycerzy w lśniących zbrojach, których początkowo bierze 

za aniołów. Postanawia zostać wojownikiem; porzuca matkę, która umiera z żalu, i 

wyrusza na dwór króla Artura, gdzie zdobywa sławę najdzielniejszego z rycerzy. To on 

dokonał czynu, o którym marzyli wszyscy rycerze chrześcijańscy: odnalazł na świętej 

górze Monsalwat świętego Graala (cudowny kielich, którego miał używać Jezus podczas 

Ostatniej Wieczerzy; Jest dzielny i szlachetny. Świętego Graala mógł bowiem zdobyć 

jedynie ten, którego serce wolne było od grzechów, rycerz czysty, wolny od ziemskich 

pokus. W innych wersjach legendy Parsifal nie oparł się wdziękom kobiety i w ten sposób 

zaprzepaścił szansę zdobycia Graala. Kielich odnalazł Galahad, syn ukochanego rycerza 

króla Artura - Lancelota z Jeziora, nieszczęśliwie zakochanego w Ginewrze, żonie Artura. 

Postać Parsifala w kontekście różnych wersji legendy wyraża bądź ideał rycerza, którego 

cechuje zarówno męstwo, jak szlachetność, czystość i pobożność, bądź bezskuteczne 

podążanie za ideałem, wieczną wędrówkę, pogoń za nieosiągalnym celem i daremną 

walkę z samym sobą. 

https://encyklopedia.interia.pl/literatura-powszechna/news-parsifal-perceval-

parzifal,nId,2066797Parsifal, Perceval, Parzifal  

 

Artemis (mit. gr.) córka Zeusa i Latony, siostra Apollina, bogini 

dzikiej przyrody, łowów, opiekunka zwierząt, bóstwo światła 

księżycowego; także opiekunka młodzieży i żeglarzy; należała do 

"olimpijskiej dwunastki" (najw. bogowie gr.), czczona szczególnie  

w Arkadii, Lakonii i Elidzie; gł. miejscem kultu Efez, gdzie 

znajdowało się jej wyobrażenie jako kobiety o stu piersiach; 

przedstawiana zwykle jako młoda dziewczyna z łukiem i kołczanem  

w towarzystwie łani; kapłanki A. nazywano niedźwiedzicami  

i pszczołami; jej kult cechował się wyrafinowanym okrucieństwem 

(ofiary z obcych przybyszów); odpowiednik A. w mit. rzym. Diana. 

Ilustracja: Leochares, Artemida, rzymska kopia posągu /Encyklopedia Internautica  

https://encyklopedia.interia.pl/mitologia/news-

artemida,nId,2007094#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox  

 

Anorak (1.1) etn. eskimoski skafander wkładany przez głowę, wykonany z futra, płótna 

lub skóry; (1.2) ciepła nieprzemakalna kurtka z kapturem uszyta na wzór anoraka (1.1). 

 

 

 

https://encyklopedia.interia.pl/literatura-powszechna/news-parsifal-perceval-parzifal,nId,2066797
https://encyklopedia.interia.pl/literatura-powszechna/news-parsifal-perceval-parzifal,nId,2066797
http://encyklopedia.interia.pl/mitologia/news-zeus,nId,2003600
http://encyklopedia.interia.pl/mitologia/news-latona,nId,1971473
http://encyklopedia.interia.pl/geografia-nauki-pokrewne/krainy-geograficzne/news-arkadia,nId,2006532
http://encyklopedia.interia.pl/geografia-nauki-pokrewne/krainy-geograficzne/news-lakonia,nId,1971100
http://encyklopedia.interia.pl/geografia-nauki-pokrewne/krainy-geograficzne/news-elida,nId,2011637
http://encyklopedia.interia.pl/geografia-nauki-pokrewne/miejscowosci/news-efez,nId,2011186
http://encyklopedia.interia.pl/mitologia/news-diana,nId,2016471
https://pl.wiktionary.org/wiki/Aneks:Skr%C3%B3ty_u%C5%BCywane_w_Wikis%C5%82owniku#E
https://pl.wiktionary.org/wiki/eskimoski#pl
https://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=skafander&action=edit&redlink=1#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wk%C5%82ada%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/przez#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/g%C5%82owa#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wykona%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/z#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/futro#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/p%C5%82%C3%B3tno#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/lub#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/sk%C3%B3ra#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/ciep%C5%82y#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/nieprzemakalny#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kurtka#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/z#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/kaptur#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/uszy%C4%87#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/na#pl
https://pl.wiktionary.org/wiki/wz%C3%B3r#pl
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Załącznik nr 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4. 

Znajdź informacje na temat jednego z wybranych przez Ciebie tekstów kultury  

lub postaci: 

 Gorączka sobotniej nocy  

i przebój … 

 Lśnienie, 

 Upiór w operze, 

 Labirynt, 

 Adventure – gra komputerowa, 

 Steven Spielberg 

 Mechagodzilla, 

 Wojna światów, 

 Park Jurajski, 

 E.T., 

 Poszukiwacze zaginionej Arki, 

 BFG: Bardzo Fajny Gigant. 

 

 

   

 


