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Temat 1: „Obraz szkoły w powieści „Buszujący w zbożu”. 

Obraz szkoły jest raczej negatywny. Najbardziej razi hipokryzja. Stwarza się pozory, że jest to 

miejsce, w którym panują określone zasady etyczno-moralne i w którym wpaja się uczniom 

pewne wartości, a tymczasem okazuje się, że zamiast kształtowad charaktery, łamie się je. 

Zamiast promowad indywidualizm i oryginalnośd, dąży się do ujednolicania i upraszczania. 

Pod pozorami budzenia poczucia solidarności ze społecznością szkolną i integrowania środo-

wiska organizuje się imprezy, które mają na celu przede wszystkim pokazywanie się na 

zewnątrz i marketing. Obraz ten jednak nie jest jednoznacznie negatywny. W relacji Holdena 

można się doszukad także aspektów pozytywnych, takich jak życzliwośd niektórych 

nauczycieli, nawiązywanie przez nich z uczniami relacji nieco familiarnych lub partnerskich, 

ale w pozytywnym tych słów znaczeniu. Należą do nich spotkania z nauczycielami na gruncie 

prywatnym (odwiedziny u paostwa Spencerów i częstowanie uczniów gorącą czekoladą), 

troska o uczniów i zainteresowanie tym, co się z nimi dzieje, gotowośd udzielenia pomocy w 

trudnej sytuacji, o czym świadczy postawa pana Antoliniego. Warto też wspomnied o tym, że 

profesor Spencer źle się czuje z tym, że oblał Holdena. Tłumaczy się przed nim, a głośne 

odczytanie jego „eseju” o Egipcjanach niekoniecznie jest przejawem złośliwości, raczej próbą 

unaocznienia chłopcu własnej bezsilności wobec jego postawy. Jeżeli klasa zna powieśd lub 

film Stowarzyszenie umarłych poetów, to można skonfrontowad obraz szkoły tam 

przedstawiony z obrazem ukazanym w powieści Salingera, ponieważ akcja w obu 

przypadkach dzieje się mniej więcej w tym samym czasie, w USA i w podobnym typie szkoły. 

Zadanie projektowe  

Zdecyduj do których 2 grup chcesz dołączyd . Następnie zredaguj w zeszycie odpowiedzi na 

poniższe pytania. 

 

Grupa I – przedstawienie tych cech szkoły, które mają tworzyd jej oficjalny wizerunek Jak się 

reklamuje? 

• Jakie celebruje ceremonie? Dlaczego? 

• Jakie są zadania dyrekcji? 



• Jakie kształtuje cechy uczniów?  

Grupa II – przedstawienie obrazu szkoły widzianego oczyma Holdena 

• Do czego ogranicza się zdobyta w szkole wiedza? 

• Czemu służą pielęgnowane przez szkołę tradycje i ceremoniały? 

• Jak się zachowuje dyrekcja? 

• Jacy są uczniowie tych szkół? 

Grupa III – charakterystyka profesora Spencera 

• Czego uczy? 

• Dlaczego Holden się z nim spotyka? O czym to świadczy? 

• Czego dotyczy ich rozmowa? 

• Jakie cechy profesora ujawniają się w jego rozmowie z Holdenem? 

• Jak można ocenid głośne odczytanie przez profesora „eseju” Holdena? 

Grupa IV – charakterystyka profesora Antoliniego 

• Czego uczy? 

• Za co Holden go ceni? 

• W jakich okolicznościach dochodzi do spotkania Holdena z nauczycielem? 

• Jak nauczyciel reaguje na nocny telefon Holdena? 

• Jakie cechy nauczyciela ujawniają się w jego rozmowie z Holdenem? 

• Jak reaguje na krytykowanie przez Holdena innego nauczyciela? 

 

Temat 2: Czy wędrówkę  Holdena można nazwad nowojorską odyseją? 

 

1. Znajdź w różnych źródłach informacje dotyczące  publicznych miejsc, które odwiedza 

Holden podczas swojego pobytu w Nowym Jorku. 

 

 Manhattan, Pensylvania Station, Broadwy, Central Park, The Metropolitan 

Museum of Art ,  

 

2. Przypomnij i opisz źródła oraz znaczenie motywu odysei. 

 

 

 

 



3. Uzupełnij poniższą tabelę- porównująca tułaczkę Odyseusza z podróżą Holdena. 

-------------------------------- ODYSEUSZ HOLDEN 

CHARAKTER WĘDRÓWKI 
 

  

PRZYCZYNA 
 

  

CEL 
 

  

PRZESTRZEŃ 
 

  

CZAS TRWANIA 
 

  

NAPOTKANE POSTACI I 
PRZEŻYTE PRZYGODY 
 

  

BILANS ZYSKÓW I STRAT 
 

  

SYMBOLICZNE ZNACZENIE 
WĘDRÓWKI 
 

  

 

 

Temat 3: Grzecznośd językowa w wypowiedziach publicznych. 

 

WAŻNE WIADOMOŚCI !!! 

 

 

 



 

 Wyszukaj co najmniej jedną wypowiedź publiczną, w której doszło do 

naruszenia norm grzecznościowych. Przytocz tę wypowiedź  i wyjaśnij, na 

czym polegała ta niestosownośd. 

 

 



Temat 4: Cechy i funkcje reportażu. 

Temat 5: Gatunki dziennikarskie- dwiczenia utrwalające. 

1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst, a następnie wykonaj dwiczenia. 

 

  



 



 

 

 



1. Wskaż określenia, które najbardziej opisują tekst pt. „Korepetycje przy herbacie” 

 fikcja/brak fikcji, 

 bohaterowie fikcyjni/ prawdziwi, 

 miejsca rzeczywiste/prawdopodobne, 

 relacja z prawdziwych zdarzeo i sytuacji, 

 zdarzenia zmyślone. 

 

WAŻNA WIADOMOŚD !!! 

 

2. Wybierz z ramki  dotyczącej reportażu informacje o jego cechach, a następnie pod 

tym kątem przeanalizuj tekst „Korepetycje przy herbacie”. 

 

cechy reportażu Korepetycje przy herbacie 

  

  

  

  

 

3. Jakie funkcje- według ciebie- może pełnid reportaż? 

 

 Określ rodzaj reportażu ze względu na temat. 

 Co propaguje ten tekst? 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki do nauki języka polskiego  w szkole 
podstawowej  pt.  „Między nami. Język polski 8. ” Gdaoskiego Wydawnictwa Oświatowego oraz 
zasoby internetu ( podane linki w poszczególnych scenariuszach lekcji). 

 


