
język polski  kl. VII 

 

Temat 1/ Temat 2  Omówienie noweli Henryka Sienkiewicza pt. „Latarnik”. 

Charakterystyka postaci, rekonstrukcja dziejów bohatera 

 

1. Przeczytaj  uważnie nowelę Henryka Sienkiewicz pt. „Latarnik” 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/latarnik.pdf  

2. Twoim zadaniem jest scharakteryzowanie Skawioskiego oraz rekonstrukcja jego 

dziejów. W tym celu: 

 

 zgromadź  niezbędne informacje, 

 napisz w punktach plan wypowiedzi, 

 odczytaj swoją pracę na forum klasy. 

Pamiętaj o : 

 przytaczaniu cytatów, 

 zachowaniu trójdzielnej kompozycji tekstu, 

 unikaniu powtórzeo i zachowaniu tego samego czasu gramatycznego. 

                              Weź pod uwagę, że: 

 charakteryzując postad, powinieneś zastosowad opis z elementami 

opowiadania, 

 odtwarzając dzieje postaci, musisz zastosowad opowiadanie z elementami 

opisu. 

Ważna wiadomość !!! 

Jak napisad dobrą charakterystykę ?      ( kliknij w poniższe  linki) 

http://www.orpeg.pl/images/Upload/zasoby/jp/sp/klasa6/1.%20Charakterystyka%20krok%20po%20

kroku.pdf  

https://www.youtube.com/watch?v=DLYiZ8izqmQ   

3. Jaką rolę  w życiu Skawioskiego odegrała latarnia? 

 

 wskaż fragmenty, w których jest utożsamiana z domem, i ustalcie, jakie ma 

cechy domu. 

 powiedzcie, czy Skawioski po przeczytaniu „Pana Tadeusza” nadal mógł 

uważad latarnię za swój prawdziwy dom. 

 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/latarnik.pdf
http://www.orpeg.pl/images/Upload/zasoby/jp/sp/klasa6/1.%20Charakterystyka%20krok%20po%20kroku.pdf
http://www.orpeg.pl/images/Upload/zasoby/jp/sp/klasa6/1.%20Charakterystyka%20krok%20po%20kroku.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DLYiZ8izqmQ


 

4. Zinterpretuj ostatnie zdanie noweli : Na nowe zaś drogi życia miała także na piersiach 

swoją książkę, którą od czasu do czasu przyciskał ręką, jakby w obawie, by mu i ona 

nie zginęła…  

Weź pod uwagę: 

 postawę, którą przyjmuje bohater po utracie posady, 

 co dla niego staje się najistotniejsze, 

 dlaczego- według ciebie- tak się zachowuje, 

 funkcje, którą książka zaczęła pełnid w jego życiu. 

 

5. Przeczytaj jeszcze raz opis przeżyd wewnętrznych bohatera podczas lektury „Pana 

Tadeusza”. Ustal, jakie środki stylistyczne zastosował autor, by oddad uczucia 

Skawioskiego. 

 Wybierz jedną z podanych sytuacji i zredaguj kilkuzdaniowy opis przeżyd 

Skawioskiego: 

 po przeczytaniu oferty pracy na wyspie, 

 po otrzymaniu posady latarnika, 

 po wypowiedzeniu mu pracy, 

 na pokładzie statku do Nowego Jorku 

Ważna wiadomość !!! 

Epilog -  koocowa częśd utworu literackiego. 

 

Nowela – gatunek epicki, charakteryzujący się przejrzystością  fabuły (zwykle jednowątkowej), z 

wyraźnie zarysowanym punktem kulminacyjnym oraz puentą. Od opowiadania, z którym najczęściej 

jest porównywana, różni się mniejszą swobodą konstrukcji, brakiem wątków pobocznych i epizodów 

oraz postaci drugoplanowych.  

 

Punkt kulminacyjny – w utworze literackim to moment , w którym napięcie jest największe, 

zazwyczaj bezpośrednio poprzedza nagły zwrot i rozwiązanie akcji.  

 

6. Powiedz, jakie cechy noweli ma „Latarnik” Henryka Sienkiewicza. 

 

7. Wymieo wydarzenia, które- według ciebie- są punktem kulminacyjnym utworu. 

 

 

8. Zadnie dla chętnych   

Tytan pracy, rozbitek życiowy, nieudacznik, łowca przygód, wędrowiec- kim jest 

bohater „Latarnika”? Rozważ trafnośd podanych stwierdzeo, odwołując się do losów 

Skawioskiego. 

 



Temat 3: Czy przesłanie wiersza Edwarda Stachury jest aktualnie do dziś? 

 

1.  Przeczytaj wiersz Edwarda Stachury pt. „Ite missa est” (pieśo na wyjście) 

https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/37115-edward-stachura-ite-missa-est-piesn-na-

wyjscie.html  

 Posłuchaj muzycznej wersji utworu Stachury: 

https://www.youtube.com/watch?v=8DJONzA7tpU  

 

2. Określ nadawcę i odbiorcę wypowiedzi: 

 

 Zapisz w zeszycie sformułowania, którymi podmiot liryczny zwraca się do 

adresata utworu, oraz polecenia, które mu wydaje. 

 Określ formę gramatyczną czasowników: zamienimy, polecenia 

 Powiedz, na czym polega zmiana perspektywy spojrzenia w ostatnich dwóch 

wersach utworu. 

 

3. „Ite missa est” jest ostatnim utworem składającym się na cykl „Missa pagana” („Msza 

wieśniacza”). Określ sytuację liryczną w wierszu. W tym celu odpowiedz na pytania: 

 Jaką funkcję pełni tytuł, a jaką – podtytuł wiersza? 

 Z jakiej perspektywy wypowiada się osoba mówiąca? 

 Jakie znacznie ma konstrukcja wypowiedzi? (liryka zwrotu do adresata) 

 

4. Jakie przesłanie zostało zawarte w utworze? Zwród uwagę na powtarzające się dwa 

wersy i zakooczenie.  

 

5. Przygotuj ankietę, której mottem będą słowa Edwarda Stachury „Dla wszystkich 

starczy miejsca/ Pod wielkim dachem nieba”. W tym celu: 

 

 określ konkretny temat i grupę ludzi (grupa społeczna, wiekowa itp.), do 

której będziecie kierowad ankietę. 

 ułóż pytania, 

 przeprowadź ankietę on-line np.na portalu społecznościowym  

 opracuj jej wyniki i przedstaw je na forum grupy  

 

 

 

https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/37115-edward-stachura-ite-missa-est-piesn-na-wyjscie.html
https://literatura.wywrota.pl/wiersz-klasyka/37115-edward-stachura-ite-missa-est-piesn-na-wyjscie.html
https://www.youtube.com/watch?v=8DJONzA7tpU


Temat 4: Między bezpieczeostwem a wolnością- fragment „Hebanu” R. Kapuścioskiego. 

 

1. Zapoznaj się z fragmentem reportażu Ryszarda Kapuścioskiego pt. „Początek, 

zderzenie, Ghana 58.   

 

2. Następnie wykonaj polecenia znajdujące się pod tekstem. 

http://polskidlaobcokrajowcow.com/wp-content/uploads/2016/01/05-C1-Heban-

Kapu%C5%9Bci%C5%84skiego.pdf  

3. Zobacz film, który ukazuje codzienne życie w Ghanie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJ7D7ytCLy8  

 

4. Zredaguj listę interesujących lektur lub filmów o tematyce podróżniczej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://polskidlaobcokrajowcow.com/wp-content/uploads/2016/01/05-C1-Heban-Kapu%C5%9Bci%C5%84skiego.pdf
http://polskidlaobcokrajowcow.com/wp-content/uploads/2016/01/05-C1-Heban-Kapu%C5%9Bci%C5%84skiego.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eJ7D7ytCLy8


Temat 5: Refleksje nad współczesną Polską w utworze M. Świetlickiego „Nowe pogo”. 

  

Nowa wiadomość !!! 

Proza poetycka -  typ utworów prozaicznych o charakterze refleksyjnym, liryczno-opisowym. Czasami 

pojawiają się w nich elementy epickie. Dla prozy poetyckiej charakterystyczne jest bogactwo środków 

językowych, podobnie jak w liryce. 

 

1. Zapoznaj się z prozą poetycką Marcina Świetlickiego. 

Marcin Świetlicki 

„Nowe pogo” 

Spałem źle. W tym kraju, w którym cała populacja nabożnie kontempluje przenośne telefony. 

Już niedługo niemowlęta będą nimi obdarowywane z okazji chrztu. Spałem źle. W tym kraju, 

w którym mrok rozświetlają błękitne poświaty z ekranów. Już nie rozmawiają. Wpatrują się w 

zdjęcia kotków. Tylko tyle mają. Źle spałem. 

2. Na podstawie tekstu opisz kraj widziany oczyma osoby mówiącej. 

 Wskaż fragmenty charakteryzujące ludzi, ich przyzwyczajenia i zachowania. 

Zinterpretuj metafory. 

 Porozmawiaj o tym, jakimi wartościami kierują się ludzie „w tym kraju”. 

 

3. Co  według ciebie oznacza wyznanie „spałem źle”. W tym celu odpowiedz na pytania: 

 Jaką funkcję pełni trzykrotne powtarzanie tej informacji? 

 Jaki jest związek między sytuacją osoby mówiącej a sytuacją, którą obserwuje 

się „w tym kraju”? 

 Dlaczego osoba mówiąca źle śpi? Jak ją to charakteryzuje? 

 

4. Zinterpretuj tytuł utworu. 

 

5. Porównaj utwór Marcina Świetlickiego z utworem Cypriana Kamila Norwida „Moja 

piosnka II”. W dowolnej formie graficznej zapisz podobieostwa i różnice między 

utworami. 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka 
polskiego  w  klasie 7 szkoły podstawowej  pt.  „Między nami ” Gdaoskiego Wydawnictwa  
Oświatowego oraz  zasoby Internetu ( podane linki).   

 


