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Zagadnienie.

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu  ponownie spotykamy się z lekturą Marcina Kozła „Skrzynia Władcy Piorunów. 
Detektywi na kółkach”. Mam nadzieję, że Ci się spodobała i chętnie o niej opowiadasz. Zaczynamy.

1. Zapisz temat w zeszycie.

TEMAT: Retrospekcja w powieści  „Skrzynia Władcy Piorunów. Detektywi na kółkach” Marcina 
Kozioł.  Kim był Tesla?

2. Przeczytaj i zapisz w zeszycie.

Retrospekcja -  w utworze epickim to przywołanie wcześniejszych wydarzeń przez bohatera bądź 
bohaterów. 

3. Pomyśl i zapisz w zeszycie.

Wyjaśnij na czym polegała retrospekcja w powieści Marcina Kozła?

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

4. Odszukaj w Internecie informacji o wynalazcy
przywołanym w powieści. Czy zdajesz sobie sprawę, że
ta postać żyła naprawdę! Nie przepisuj.

Nikola Tesla (ur. 10 lipca 1856 roku w Smiljanie, zm. 7
stycznia  1943  roku  w  Nowym Jorku)  –  amerykański
inżynier  serbskiego pochodzenia,  elektrotechnik,
wynalazca; od 1884 mieszkał w Stanach Zjednoczonych. 

Tesla  był  konstruktorem  wielu  urządzeń  do  wytwarzania  i  wykorzystania  prądu  przemiennego,
konkurując skutecznie z Thomasem A. Edisonem, który uznawał tylko prąd stały. 

Był  autorem blisko  300  patentów,  które  chroniły  jego  125  wynalazków w 26  krajach  (spotykana
informacja o ponad 700 patentach ), głównie rozmaitych urządzeń elektrycznych, wśród nich są silnik
elektryczny i  prądnica prądu przemiennego, autotransformator, dynamo rowerowe, radio,  elektrownia
wodna (na  wodospadzie  Niagara),  bateria  słoneczna,  turbina  talerzowa i  transformator  Tesli
(rezonansowa cewka wysokonapięciowa). 



Nikola Tesla był m.in. twórcą pierwszych urządzeń zdalnie sterowanych drogą radiową. Początkowo za
twórcę radia uważano Guglielma Marconiego, jednak w 1943 Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
przyznał  prawa  patentowe  Tesli.  Rozprawa  rozstrzygnęła  się  po  śmierci  wynalazcy,  przez  co
powszechnie  za  twórcę  radia uznaje  się  Marconiego,  mimo  iż  przyznał  się  on  do  wykorzystania
wcześniejszych prac Tesli w zbudowaniu radia. 

W 1916 został wyróżniony  Medalem Edisona „za wybitne osiągnięcia we wczesnych pracach nad
prądem wielofazowym i wielkiej częstotliwości”. 

5. Napisz teraz na podstawie treści powieści kim był Nikola Tesla i w jakich okolicznościach ukazany 
jest w utworze Marcina Kozła.

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….

Co powinieneś umieć po tej lekcji: 

• znać treść tektury

• znać termin retrospekcja

• znać postać Nikola Tesla



Zagadnienie.

Spotkanie z lekturą 

Drogi uczniu przed nami kolejne spotkanie z powieścią Marcina Kozła „Skrzynia Władcy Piorunów. 
Detektywi na kółkach”. Zaczynamy.

1. Zapisz temat w zeszycie.

TEMAT:  „Skrzynia Władcy Piorunów. Detektywi na kółkach” Marcina Kozła, jako powieść 
detektywistyczna. Pożegnanie z lekturą.

2. Przeczytaj definicję powieści kryminalnej i  detektywistycznej. Zapisz w zeszycie lub wydrukuj 
.

Powieść kryminalna - odmiana powieści, której akcja koncentruje się wokół zbrodni/przestępstwa. 
Istotne elementy akcji to popełnienie zbrodni, jej odkrycie, poszukiwanie sprawcy i wyjaśnianie 
przyczyn zbrodni.

Powieść detektywistyczna- gatunek powieści kryminalnej, jej tematem jest najczęściej śledztwo w 
celu odnalezienia sprawcy jakiegoś przestępstwa.

Cechy powieści detektywistycznej

- zazwyczaj bohaterem powieści jest prywatny detektyw lub detektyw amator

- jego praca opiera się na dedukcji, która pomaga mu rozwikłać zagadkę

- odwrócona fabuła (sięgająca wstecz – na końcu książki dowiadujemy się jak doszło do tego, co zostało ukazane na 
jej początku)

- liczne retrospekcje

- nacisk w fabule położony jest na śledztwo, sama zbrodnia zaś jest opisana bardzo skąpo

- wrażenie podwójnego dna (czytelnik zdaje sobie sprawę z zagadki i sam próbuje ją rozwiązać podążając śladami 
bohatera, a czasem przed nim – próbuje domyślić się rozwoju wydarzeń)

- świat przedstawiony jest jednoznaczny moralnie – panuje zasada, że zbrodnia jest zła, a śledztwo doprowadzi do jej 
ujawnienia

- świat przedstawiony ma zamkniętą formułę – znamy wszystkich bohaterów i przestrzeń w jakiej się poruszają, 
obszar akcji jest poddany całkowitemu poznaniu

Co powinieneś umieć po tej lekcji: 
• znać treść tektury

• znać cechy powieści detektywistycznej

• omawiać cechy powieści na podstawie lektury



Zagadnienie:

Spotkanie z lekturą. 

Drogi uczniu przed nami ostatnie spotkanie z powieścią Marcina Kozła „Skrzynia Władcy Piorunów. 
Detektywi na kółkach”. Zaczynamy.

1. Zapisz teraz starannie temat lekcji:

Temat: „Skrzynia Władcy Piorunów. Detektywi na kółkach” – lapbook.

1. Z dostępnych materiałów stwórz lapbook poświęcony omawianej lekturze. Jeżeli masz problem 
z wykonaniem go samodzielnie obejrzyj filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=l0R8O6xAA_M 

https://www.youtube.com/watch?v=-YghqFOiGBw 

Pamiętaj o naszej szkolnej budowie lapbooka! Przyjemnej 
pracy.

Lapbook wyślij w formie zdjęcia na messenger nauczyciela.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• powinieneś znać treść lektury lektury

• powinieneś  wykorzystywać zdobyte informacje w praktyce

• powinieneś  stworzyć własny lapbook.


