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Zagadnienie1. Nie zadzierać z przyjacielem mojej pani! Marcin Kozioł „Skrzynia 

Władcy piorunów” 

  

Poznam fr. powieści   Marcin Kozioła „Skrzynia Władcy piorunów” 

Potrafię scharakteryzować bohatera literackiego 

 

1. Przeczytaj notatkę o autorze – podręcznik str. 315 

2. Zapoznaj się z utworem „Skrzynia Władcy Piorunów” – podręcznik str. 315 

3. Bohaterowi zdarzeń: 

Julia – niepełnosprawna, drobna dziewczynka, porusza się na wózku, jest przyjaciółką 

Toma i właścicielką labradora 

Tom – ofiara napadu, jest przyjacielem Julii i synem człowieka, który znalazł się w 

niebezpieczeństwie. 

Spajk zwany Biszkoptem – pies rasy labrador, opiekuje się niepełnosprawną dziewczynką 

i zachowuje się nietypowo jak na czworonoga – myśli i postępuje jak człowiek. 

Mikrus i Wielkolud – para przestępców różniących się wyraźnie sylwetką, poruszają się 

furgonetką z przyciemnionymi szybami, ukrywają twarze. 

4. Kim był Władca Piorunów? - Nicola Tesla (wynalazca serbskiego pochodzenia) 

Dlaczego otrzymał taki przydomek? Eksperymentował z prądem elektrycznym. 

Kiedy żył? W latach 1856–1943. 

Co wynalazł? Silnik elektryczny, dynamo rowerowe, radio 

5. Podaj co najmniej 3 powody, dla których warto byłoby przeczytać całą książkę. Zapisz 

te  informacje  w zeszycie. 

 

 Zagadnienie 2. Wszyscy to czytali. „W drogę z kluczem wędrownych ptaków”. S. 

Lagerldof  „Cudowna podróż” (fragmenty).  

 Poznam  fr. powieści  S. Lagerldof  „Cudowna podróż”, potrafię  sformułować plan  

wydarzeń.  

Zadanie 1. Przeczytaj fragmenty powieści pt. „Cudowna podróż” - podr. s.319. 

Zadanie 2. Napisz w zeszycie: 

• kim jest bohater utworu (ile ma lat, jak wygląda, jak się zachowuje), 

• co mu się przydarzyło (plan wydarzeń w formie równoważników zdań, 

np. 1. Wyjście rodziców chłopca do kościoła. 

2. Czytanie Biblii. 

3. ...... 

4. ...... 

Zadanie 3. Wykonaj w zeszycie ilustrację do wybranego fragmentu powieści („Skrzynia 

Władcy Piorunów” lub „Cudowna podróż”). 



 

 Zagadnienie 3. To już znamy, powtarzamy - „Podróże małe i duże”. 

 Pół żartem, pół serio - „W drodze – śladami wielkich podróżników”. 

  Utrwalę  pojęcia związane z epiką. 

Zadanie 1. Przypomnij podstawowe informacje na temat utworów podróżniczo – 

przygodowych (przeczytaj wiadomości w podręczniku, s.322-323). 

Zadanie 2. Na podstawie przeczytanych informacji, wypisz w zeszycie cechy utworów 

podróżniczo – przygodowych. Wykonanie notatki ułatwią Ci podane niżej pytania. 

• O czym opowiada fabuła? 

• Kim jest bohater i jakie ma cechy? 

• Gdzie i w jakiej scenerii rozgrywają się zdarzenia? 

• Jaki jest cel powieści podróżniczej? 

Zadanie 3. Podaj po 3 przykłady (autor, tytuł) utworów podróżniczo – przygodowych: 

 a) realistycznych: ..... 

 b) fantastycznych: ..... 

Zadanie 4. Dla chętnych: Wykonaj test lub wybrane zadania z testu powtórzeniowego W 

drodze – śladami wielkich podróżników – podr. s.324-325. 

  

 Pamiętaj o lekturze „ Pajączek  na rowerze”! Ewy Nowak 


