
Język polski klasa 6 a Beatrycze Smaszcz-Turosieńska  25-29.05.2020r.

Zagadnienie:

Składnia

Dzisiaj zajmiemy się zdaniami podrzędnymi. Bądź uważny. Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

TEMAT:Na ekranie – zdanie. Zdanie podrzędne złożone. ( 2 godz.)

2. Obejrzyj uważnie filmik.

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

3. Przeczytaj, przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.

Zdanie  złożone podrzędnie  -  to  zdanie złożone, w którym jedno zdanie składowe jest określane 
przez drugie,  np. Rozmawiali o filmie, (o którym?) który został nagrodzony.
Zdanie określane to zdanie nadrzędne, zdanie określające jest zdaniem podrzędnym. 
W zdaniu złożonym podrzędnie zdania składowe oddzielamy przecinkami.

N – zdanie określane
P – zdanie określające

Zdanie podrzędne może być wplecione w zdanie nadrzędne. Takie zdanie oddzielamy przecinkiem z 
obu stron.



4. A teraz poćwicz. Ćwiczenia przepisz do zeszytu.

Ćwiczenie I.

Z podanych zdań składowych utwórz logiczne wypowiedzenia.

Ćwiczenie II.

Dopasuj wypowiedzenia do wykresów.



a. Jeżeli chcesz określić gatunek filmowy, zwróć uwagę na temat, postacie, czas i miejsce akcji, 
scenografię i rekwizyty, a także na oczekiwany sposób reakcji widza.

b. Kiedy masz ochotę się pośmiać, obejrzyj komedię.

c. Ten, kto lubi dreszczyk emocji, wybierze się na film sensacyjny.

d. Film, którego akcja toczy się w kosmosie, należy do gatunku science fiction.

e. W horrorach pojawiają się duchy, potwory i inne przerażające postacie, gdyż podczas oglądania tych 
filmów widz powinien się bać.

f. Gatunek filmowy jest niekiedy trudny do określenia, gdyż twórcy swobodnie łączą w jednym dziele 
elementy charakterystyczne dla różnych typów.

Drogi uczniu co powinieneś wiedzieć po tej lekcji!
• jak rozpoznać zdanie złożone podrzędnie
• jak poprawnie budować zdania



Zagadnienie:

Czas refleksji

Dzisiaj zajmiemy się literaturą. Bądź uważny. Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

TEMAT: Pod piracką banderą - „Wyspa skarbów” Roberta Louis’a Stevenson’a.  Powieść 
przygodowa.( 2 godz.)

2. Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.

Powieść przygodowa - utwór o przygodach przeżywanych przez bohaterów w niezwykłych miejscach,
najczęściej w czasie podróży. 

Epika - to określenie obejmujące utwory, w których narrator opowiada o świecie przedstawionym, 
czyli o bohaterach i zdarzeniach rozgrywających się w określonym miejscu i czasie. Utwór epicki 
zazwyczaj jest napisany prozą. 

3. Zapoznaj się z sylwetką autora. Nie przepisuj.

Robert  Louis  Stevenson (czytaj:  luiz  stiwenson;  1850–1894)  –  szkocki
powieściopisarz  i  poeta,  podróżnik,  autor  opowieści  sensacyjnych,
fantastycznych  i  historycznych.  Największą  sławę  przyniosła  mu  „  Wyspa
skarbów”, którą napisał na prośbę syna. Książka ta ukształtowała obecne do
dziś w kulturze wyobrażenia na temat piratów.

4. Przeczytaj uważnie tekst fragmentu powieści.

Pod piracką banderą
Robert Louis Stevenson

Wyspa skarbów (fragmenty)
Zaraz po zachodzie słońca,  ukończywszy robotę,  wybierałem się  właśnie na spoczynek, gdy wtem
przyszła  mi  oskoma*na  smaczne  jabłuszka.  Wybiegłem na  pokład.  [...]  Wlazłem cały  do  beczki  i
zobaczyłem, że tam prawie już nie zostało jabłek. [...] Wtem z ciężkim łoskotem usiadł koło beczki
jakiś  człowiek.  Wszystkie  klepki  zatrzeszczały,  gdy  oparł  się  o  nią  plecami,  więc  chciałem  już
wyskoczyć  z  ukrycia,  gdy  ów  człowiek  rozpoczął  rozmowę.  Poznałem  głos  Silvera.  Jeszcze  nie
usłyszałem tuzina*słów, a już za żadne skarby świata nie wylazłbym z beczki. Przycupnąłem cicho jak
trusia, drżąc i wsłuchując się w rozmowę z ogromną trwogą i ciekawością zarazem, gdyż z tych kilku
słów z miarkowałem*, że życie wszystkich uczciwych ludzi na statku zależy jedynie ode mnie.
                                                                               ♦ ♦ ♦



– Nie, to nie ja! – mówił Silver. – Kapitanem naszym był Flint*: ja z tą drewnianą nogą byłem jedynie
kwatermistrzem.  [...]
–  Ach!  –  odezwał  się  inny,  widocznie  pełen  podziwu  głos,  po  którym poznałem najmłodszego  z
majtków*.  –  Flint  był  chlubą  swej  załogi!  [...]
– Ale posłuchaj i zastanów się: jesteś młody, gracki*– jak malowanie. Widzę to, gdy patrzę na ciebie, i
chcę  z  tobą  mówić  jak  z  człowiekiem...
Możecie sobie wyobrazić moje uczucia, gdy słyszałem, jak obrzydliwy stary łupieżca zwracał się do
kogoś innego w tych samych pochlebnych słowach, którymi posługiwał się zazwyczaj w stosunku do
mnie*. Myślę, że gdyby to było możliwe, byłbym go dźgnął poprzez beczkę. Tymczasem on ciągnął
dalej,  nie  podejrzewając,  że  go  ktoś  podsłuchuje:
– Mówię tu  o panach szczęścia.  Wiodą dziki  żywot,  pełen niebezpieczeństw,  lecz jedzą i  piją  jak
walczące koguty; a kiedy wyprawa się powiedzie – hej! Wtedy w kieszeni zamiast stu groszy mają
setki funtów! Wtedy przeważna część grosiwa idzie na rum i na grę w kości, a gdy się człek spłucze do
koszuli,  wówczas  dalejże  znów  na  morze!  [...]
W tym czasie zacząłem domyślać się znaczenia ich wyrażeń. „Panem szczęścia” nazywali po prostu ni
mniej, ni więcej tylko pospolitego opryszka, a mała scena, którą podsłuchałem, była ostatnim aktem
przekupywania  jednego  z  uczciwych  marynarzy.  [...]
–  Dick  już  przystał  do  nas  –  rzekł  Silver.
– O, wiedziałem, że Dick się zbrata z nami – odpowiedział głos  podsternika*, Izraela  Handsa*. [...]
Prawie  jednocześnie  z  bocianiego  gniazda* rozległo  się  hasło:
– Ziemia!
                                                                           ♦ ♦ ♦
Zaroiło się na pokładzie, rozległ się tupot nóg. Usłyszałem, jak poczęto się tłoczyć, wybiegać z kajuty*
i  spod  pokładu  przedniego.   [...]
Zebrała  się  już  tam cała  załoga.  Pasemko  mgły  podniosło  się  prawie  jednocześnie  ze  wschodem
księżyca. W kierunku południowo-zachodnim ujrzeliśmy dwa niewysokie wzgórza oddalone od siebie
o kilka mil*; za jednym z nich wznosiło się trzecie, wyższe wzgórze, którego szczyt nurzał się jeszcze
we  mgle.  [...]
Kapitan Smollet, dziedzic i doktor Livesey rozmawiali na półpokładzie*. [...] Skoro znalazłem się tak
blisko,  że  mogłem  mówić,  nie  bojąc  się  podsłuchania,  wypaliłem  wręcz:
– Panie doktorze, mam coś do powiedzenia. Niech pan ściągnie kapitana i dziedzica do kajuty, a potem
niech pan wymyśli powód, żeby mnie przywołać. Mam straszne nowiny. [...]
                                                                                ♦ ♦ ♦

Gdy nazajutrz rano wyszedłem na pokład, wyspa przedstawiała już zupełnie odmienny widok. Chociaż
wiatr osłabł  bardzo, to jednak przebyliśmy w nocy sporą przestrzeń i znajdowaliśmy się już mniej
więcej o pół mili na południowy wschód od niskiego wybrzeża wschodniego. Zielone lasy pokrywały
znaczną część powierzchni wyspy. To jednostajne tło przerywały smugi żółtych ławic piaskowych w
części nizinnej oraz wysokie drzewa z gatunku sosen, wybujałe ponad inne – bądź pojedyncze, bądź w
skupieniach; zresztą krajobraz był na ogół ponury i mało urozmaicony. Pagórki odcinały się wyraziście
od  poszycia  roślinności  wierzchołkami  nagimi  i  skalistymi.
Wszystkie miały kształty dziwaczne, a najwyższy z nich, Luneta, wznoszący się na wysokość trzystu



lub czterystu stóp* ponad wyspą, miał niewątpliwie budowę najosobliwszą, gdyż zbocza jego opadały
stromo,  prawie jednakowo ze wszystkich stron, a wierzchołek jego był ucięty niby postument pod
posąg. Hispaniola lawirowała po wezbranym oceanie [...], a cały statek skrzypiał, huczał i dygotał jak
młyn. Musiałem silnie uchwycić się liny, bo świat cały wirował i mącił mi się przed oczyma. [...] Choć
należałoby przypuszczać, że każdy powinien się rozweselić, widząc ziemię po tak długim kołataniu się
na  morzu,  to  jednak  mnie  dusza  –  jak  to  mówią  –  uciekła  w  pięty  i  od  pierwszego  spojrzenia
znienawidziłem  nawet  samą  myśl  o  Wyspie  Skarbów.
Mieliśmy tego poranka ciężką pracę przed sobą, gdyż wiatru nie było ani  śladu,  trzeba więc było
spuścić czółna napełnione ludźmi i holować okręt trzy czy cztery mile dookoła cypla wyspy i przez
wąską cieśninę do zatoki poza Wyspą Szkieletów. Zgłosiłem się na jedną z łodzi, gdzie prawdę mówiąc
nie miałem nic do roboty. Upał był nieznośny, a marynarze mocno  sarkali* na swój trud. Anderson
dowodził moim czółnem, a zamiast trzymać w karbach* podwładnych zrzędził, jak mógł najgłośniej.
[...] Uważałem to za bardzo zły znak, gdyż aż do tego dnia ludzie szli żwawo i chętnie do swych zajęć,
lecz  sam  widok  wyspy  już  zdołał  rozluźnić  węzły  karności* [...]
Przybyliśmy do tego miejsca,  gdzie na mapie była uwidoczniona  kotwica*, mniej  więcej  o trzecią
część mili od obu wybrzeży, mając z jednej strony ląd główny, a Wyspę Szkieletów z drugiej. Dno było
jasne i piaszczyste. [...] Najmniejszy powiew nie poruszał powietrza, nie rozlegał się żaden dźwięk
oprócz  dalekiego  łoskotu  bałwanów* bijących  w brzegi  i  skały  o  pół  mili  stąd.  Szczególna  woń
bagienna wisiała nad przystanią – woń rozmokłych liści i butwiejących pni drzewnych. Zobaczyłem, że
doktor  począł  kręcić  nosem  jak  ktoś,  kto  skosztował  zgniłe  jajo.
–  Nie  wiem,  czy  są  tu  skarby  –  rzekł  –  ale  daję  w  zastaw  perukę,  że  panuje  tu  febra*.
Jeżeli zachowanie się marynarzy już na łodzi było niepokojące, to stało się wprost groźne, gdy weszli
na  okręt.  [...]  Było  rzeczą  jasną,  że  rokosz*  wisiał  w  powietrzu  niby  chmura  gradowa.  [...]
Odbyliśmy  naradę  w  kajucie.
– Panie – rzekł kapitan – jeżeli wydam jeszcze jaki rozkaz, będziemy mieli po uszy złorzeczeń całego
okrętu. Sam pan widzi, co się święci. Każde moje żądanie spotyka się z grubiańską odpowiedzią, jeżeli
więc  powtórzę  rozkaz,  zwrócą  ostrze  buntu  przeciwko  nam.  [...]  Pozwólmy  ludziom  spędzić
popołudnie  na  lądzie.  Jeżeli  pójdą  wszyscy,  to  na  pewno  zawładniemy całym okrętem.  Jeżeli  nie
pójdzie nikt,  zgoda,  wtedy zatarasujemy się  w  kajucie,  a  Bóg niech broni  słusznej  sprawy.  Jeżeli
pójdzie kilku, niech pan zapamięta sobie moje słowa, że Silver przyprowadzi ich z powrotem na okręt,
potulnych jak baranki. Tak też postanowiono. [...]

Kapitan  wyszedł  na  pokład  i  przemówił  do  załogi.
–  Chłopcy!  Mieliśmy  dzień  gorący,  jesteśmy  zmęczeni  i  markotni.  Wycieczka  na  ląd  nie  utrudzi
nikogo, czółna są już na wodzie, więc wsiadajcie i kto chce, może spędzić popołudnie na lądzie. Na
godzinę  przed  zachodem  słońca  wypalę  z  działa.
Sądzę, że głupsi spiskowcy musieli sobie wyobrazić, iż natkną się na skarb zaraz po wylądowaniu, bo
w mig  poniechali  fochów  i  wydali  okrzyk,  który  odbił  się  echem od  dalekiego  wzgórza  i  znów
pobudził  ptactwo  do  latania  z  wrzawą  nad  przystanią.
Kapitan  był  zanadto  przezorny,  żeby  miał  pozostawać  na  miejscu,  natychmiast  zszedł  z  oczu,



pozwalając  Silverowi  na  zebranie  drużyny,  a  mam wrażenie,  że  postąpił  zupełnie  trafnie.  Gdyby
pozostał na pokładzie, nie mógłby dłużej udawać jak dotąd, że nie rozumie, na co się zanosi. Było to
jasne jak słońce, Silver był dowódcą i miał za sobą silną, zbuntowaną watahę* [...] Sześciu majtków
miało pozostać na okręcie, a trzynastu pozostałych, wliczając w to Silvera, zaczęło schodzić do łodzi.
Wówczas  przyszedł  mi  do  głowy  pierwszy  z  tych  szalonych  pomysłów,  które  tak  bardzo  się
przyczyniły do ocalenia naszego życia. [...] Przyszła mi raptem chętka, by iść na ląd. W mgnieniu oka
ześliznąłem się z boku okrętu i stoczyłem się na przednią ławę najbliższej łodzi, w tej samej zaś chwili
odbiła  ona  od  statku.  Nikt  nie  zwrócił  na  mnie  uwagi,  jedynie  pierwszy  wioślarz  mruknął:
–  To  ty,  Jim?  Schyl  głowę!  [...]
Łodzie pędziły na wyścigi ku wybrzeżu, ale ta, w której ja się znajdowałem miała lepszy rozpęd, była
lżejsza i prowadzona przez lepszych wioślarzy tak, iż pozostawiła  daleko w tyle swą towarzyszkę,
niebawem jej krawędź otarła się o drzewa rosnące na brzegu. Wtedy uchwyciłem się gałęzi, wdrapałem
się na nią i dałem nura w najbliższą gęstwinę, gdy Silver i reszta jadących była jeszcze o sto jardów*
poza mną. – Jim, Jim! – usłyszałem jego nawoływania, łatwo zgadnąć, że nie zwracałem na to uwagi.
Skacząc, czołgając się i przedzierając przez gąszcze, […] umykałem prosto przed siebie.

                                                                                                 ♦ ♦ ♦
Byłem tak uradowany wyratowaniem się z rąk Długiego Johna, iż rychło* wpadłem w dobry humor i
zacząłem z niejaką ciekawością rozglądać się po nieznanej krainie, w której się znalazłem. [...] Wyspa
była niezamieszkana; towarzyszy okrętowych zostawiłem daleko za sobą, a przede mną nie było żywej
istoty  oprócz  niemych  zwierząt  i  ptaków.  Zacząłem  wałęsać  się  pośród  drzew.  [...]
Nagle wszczął się niezwykły harmider w sitowiu; wyleciała z kwakaniem jedna cyranka*, za nią druga
i  trzecia,  a  wkrótce nad całą  powierzchnią  moczaru wzbiła  się  wielka chmura ptactwa,  krzycząc i
kołując w powietrzu. Od razu odgadłem, że to pewno kilku mych towarzyszy okrętowych przeciąga
nad brzegiem trzęsawiska. Nie omyliłem się w domysłach, gdyż usłyszałem niebawem bardzo daleki i
przytłumiony  dźwięk  głosu  ludzkiego,  który  im  dłużej  nasłuchiwałem,  tym  stawał  się  bliższy  i
donośniejszy.
Ogarnął mnie ogromny strach, więc [...] przyczaiłem się czujnie, cicho jak mysz pod miotłą. Z kolei
inny głos odpowiedział. Potem odezwał się znów pierwszy, po którym poznałem Silvera. [...] Sądząc z
brzmienia, musieli rozmawiać poważnie, a czasami nawet z gniewem, lecz ani jedno zrozumiałe słowo
nie  doszło  do  mych  uszu.  [...]
Pełznąc na czworakach, podkradałem się ku nim z wolna, lecz wytrwale. Wreszcie, podnosząc głowę
do szpary  między  liśćmi,  mogłem widzieć  wyraźnie  małą,  zasłoniętą  drzewami kotlinę  w bok od
moczaru.  Tam Długi John Silver i  jeden z załogi  stali,  rozmawiając,  zwróceni do siebie twarzami.
Słońce rzucało na nich skwarne promienie. Silver odrzucił w bok na ziemię kapelusz, a swą pociągłą,
układną*, jasną twarz, błyszczącą od rzęsistego potu, zadarł nieco ku górze, jakby do czegoś namawiał
drugiego  mężczyznę.
– Kamracie! – mówił doń – cenię cię jak prawdziwy skarb! Możesz mi wierzyć, jak prawdziwy skarb!
[...] Już klamka zapadła, stało się; już nie można niczemu zapobiec ani nic naprawić.

przekład: Józef Birkenmajer

oskoma – dawniej chęć zjedzenia czegoś; tuzin – 12; zmiarkować – domyślić się czegoś; majtek – prosty marynarz; gracki – dzielny; podsternik – stopień
marynarza; bocianie gniazdo – platforma umieszczona w górna części masztu; kajuta – pokój na statku; fokżagiel – dolny, przedni zagiel; rufa – tylna
część  statku;  mila  –  jednostka  miary;  stopa  –  miara  długości;  sarkać  –  wyrażać  niezadowolenie;  trzymać  w  karbach  –  mieć  władzę;  karność  –



posłuszeństwo; bałwan – spieniona fala; febra – choroba; rokosz – zbrojne wystąpienie szlachty, bunt; wataha – gromada; jard – jednostka długości,
rychło – szybko; cyranka – ptak wodny; układny – uprzejmy.

5. A teraz wykonaj polecenia. Pisz starannie w zeszycie.

I.  Sprawdź,  czy  uważnie  przeczytałaś  /  przeczytałeś  fragment  powieści  Roberta  Louisa
Stevensona. Napisz, czy zdania dotyczące tekstu są prawdziwe, czy fałszywe. Przepisz je i wstaw
literę F lub  P

1. Długi John Silver pełnił na statku funkcję kucharza.

2. Cała załoga zbuntowała się przeciw kapitanowi.

3. Kapitan Hispanioli okazał się złoczyńcą.

4. Marynarze holowali statek czółnami w pobliże wyspy.

5. Wyspa Skarbów wyglądała na zamieszkaną.

II. Sporządź mapę Wyspy Skarbów, korzystając z informacji zawartych w tekście. Wymyśl, gdzie
mogą być ukryte skarby i oznacz te miejsca.

III. Podaj różne znaczenia słowa skarb. Jak sądzisz, co marynarze spodziewali się znaleźć na 
wyspie?

 IV. Opisz w kilku zdaniach emocje Jima w czasie pobytu na statku i na wyspie. Nazwij uczucia 
wyrażone słowami bohatera.

Drogi uczniu co powinieneś wiedzieć!
• Znać fragment „Wyspy skarbów” 
• wyszukiwać potrzebne informacje z tekstu
• znać cechy powieści przygodowej



Zagadnienie:

Czas refleksji.

Dzisiaj  dalej zajmiemy się literaturą. Bądź uważny. Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

TEMAT: Ciemna i jasna strona Mocy… „Gwiezdne wojny. Nowa nadzieja” G. Lucas’a

2. Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.

Powieść  fantastyczna -  powieść w której świat przedstawiony kształtowany jest w ten sposób, że
odbiega od tego, co w danej kulturze uznaje się za rzeczywiście istniejące, przy czym światu temu
przypisuje się w toku narracji realny byt. Powieść fantastyczna wykorzystuje często tradycyjne wątki
baśniowe, ludowe, a także przewidywania naukowo-techniczne. 

Film  kultowy  –  to  film,  który  wywarł  istotny  wpływ  na  przeżycia  i  postawy  jakiejś  grupy
społeczeństwa, na przykład ze względu na ukazanie pewnych wartości i wzorców zachowania.

3. Zapoznaj się z sylwetką reżysera. Nie przepisuj.

 
George Lucas (czytaj: dżordż lukas; ur. 1944) – reżyser
amerykański, twórca filmów z cyklu „Gwiezdne wojny”. 

4. Przeczytaj uważnie fragment „Gwiezdne wojny. Nowa nadzieja”.

George Lucas

Gwiezdne wojny. Nowa nadzieja(fragmenty)
Prolog*
Inna galaktyka*, inny czas...
Dawna Republika*była Republiką z legendy sięgającej poza przestrzeń i czas. […]
Kiedyś, pod mądrymi rządami Senatu*, pod ochroną rycerzy Jedi*, Republika rozrastała się i 
rozkwitała. Zwykle jednak, gdy bogactwa i potęga przestają wzbudzać podziw i szacunek, a zaczynają 
budzić lęk, pojawiają się ci, których zła wola dorównuje chciwości. To właśnie zdarzyło się w 
Republice w szczytowym okresie jej rozwoju. Stała się niby potężne drzewo, wytrzymujące każdy 



napór, lecz od środka próchniejące, mimo iż z zewnątrz choroba nie była widoczna. Za namową i przy 
pomocy niespokojnych i żądnych władzy członków rządu, a także potężnych konsorcjów*handlowych,
ambitny senator Palpatine*zdołał skłonić Senat, by mianował go Prezydentem. Obiecywał zaspokoić 
żądania niezadowolonych i odbudować dawną chwałę Republiki. Jednak gdy tylko objął rządy i poczuł
się bezpieczny, ogłosił się Imperatorem*i odizolował od skarg poddanych. W niedługim czasie stał się 
marionetką w rękach swych doradców i pochlebców*, którym powierzył najwyższe stanowiska. 
Wołania o sprawiedliwość nie docierały do jego uszu. Gubernatorzy*i urzędnicy Imperium zdradą i 
podstępem zniszczyli rycerzy Jedi, obrońców sprawiedliwości w galaktyce. Strach zawładnął 
zgnębionymi ludami zamieszkującymi rozproszone gwiezdne systemy. Dla zaspokojenia osobistych 
ambicji często wykorzystywano siły zbrojne cesarstwa, zawsze w imieniu coraz bardziej 
odizolowanego Imperatora. Kilka systemów gwiezdnych zbuntowało się przeciw wciąż nowym 
gwałtom. Ogłosiły, że nie zgadzają się z Nowym Porządkiem, i rozpoczęły walkę o odrodzenie Dawnej
Republiki. […]

♦ ♦ ♦

Zmienna prędkość statku była celowa. Nie stanowiła efektu uszkodzenia, lecz rozpaczliwą próbę jego 
uniknięcia. Wąskie, niosące straszliwe energie smugi, błyskały koło pancerza […]. Jednemu z promieni
udało się dosięgnąć uciekiniera. Trafił w centralną płetwę. Koniec statecznika*rozpadł się, a metalowe 
i plastikowe strzępy wytrysnęły w przestrzeń, lśniąc jak klejnoty. […] Nad planetą pojawiło się także 
źródło tych śmiercionośnych promieni energii – sunący ociężale krążownik Imperium o sylwetce 
najeżonej niby kaktus dziesiątkami wyrzutni.
Teraz, gdy łup był już blisko, przestały emitować światło. W mniejszym statku, tam gdzie został 
trafiony, od czasu do czasu błyskały eksplozje. Wśród absolutnego chłodu przestrzeni krążownik 
zbliżał się do swej rannej ofiary.
Kolejna eksplozja wstrząsnęła dalekim sektorem statku, nie nazbyt jednak odległym według 
ocenyErdwa Dedwa i Ce Trzypeo*, którzy, obijając się o ściany wąskiego korytarza, czuli się jak 
łożyska rozklekotanej maszyny. […]
W suficie pojawił się nagle otwór, przez który zeskakiwały w dół srebrzyste kształty, przypominające 
wielkie metaliczne krople. Oba roboty wiedziały, że żaden sztuczny twór nie jest zdolny do płynności 
ruchów, z jaką te postacie błyskawicznie zajmowały pozycje bojowe. Nowo przybyli nie byli 
maszynami, lecz ludźmi zakutymi w zbroje. […]

♦ ♦ ♦

Żołnierze Imperium likwidowali ostatnie gniazda rebeliantów. […]
W korytarzu przed centrum sterowania zdobytego statku tłoczyli się ponurzy jeńcy, spędzeni tutaj 
przez żołnierzy Imperium. Niektórzy leżeli ranni, niektórzy konali. Kilku oficerów oddzielono od 
reszty załogi; stali razem, rzucając pilnującym ich szturmowcom wojownicze spojrzenia i groźby. 
Nagle wszyscy – żołnierze i rebelianci – ucichli jak na komendę. Zza zakrętu wynurzyła się wysoka 
postać w czarnym hełmie. Dwaj śmiali i uparci do tej chwili oficerowie buntowników zaczęli drżeć. 
Czarny Lord*zatrzymał się przed jednym z nich i wyciągnął ramię. Potężna dłoń chwyciła jeńca za 
szyję i uniosła w górę. Milczał, choć jego oczy wyszły z orbit. Ze sterowni wyszedł oficer Imperium. 



[…]
– Nic nie ma, sir*. Systemy przechowywania informacji zostały wytarte do czysta.
Ledwie widocznym skinieniem głowy Darth Vader dał znak, że przyjmuje ten fakt do wiadomości. 
Nieprzenikniona maska zwróciła się w stronę nieszczęsnego jeńca, zacisnęły się okryte metalem palce. 
Ofiara uniosła ręce do szyi, rozpaczliwie próbując rozewrzeć śmiertelny uścisk, lecz bez skutku.
– Gdzie są dane, które przechwyciliście? – zadudnił groźnie głos Vadera. – Co zrobiliście z taśmami?
– Nie... przejęliśmy... żadnych... informacji – zawieszony nad podłogą człowiek z wysiłkiem wciągał 
powietrze. Z głębi umęczonego ciała wydobył się krzyk wściekłości. – To jest... statek Rady... Nie 
widzieliście naszego... oznakowania? Jesteśmy... w misji... dyplomatycznej...
– Niech chaos pochłonie waszą misję! – warknął Vader. – Gdzie są te taśmy? Mocniej ścisnął szyję 
jeńca. Groźba, którą wyrażał ten gest, była aż nadto wyraźna. Oficer odpowiedział wreszcie, ledwie 
słyszalnym, zduszonym szeptem.
– Tylko... kapitan... wie.
– Statek nosi godło systemu Alderaan*– rzucił Vader, nachylając swą straszną maskę. – Czy na 
pokładzie jest ktoś z rodziny królewskiej? Kogo wieziecie?
Palce zacieśniły chwyt. Oficer coraz gwałtowniej próbował się wyrwać. Jego ostatnie słowa były 
stłumione i niewyraźne. […]
– Rozerwijcie ten statek na kawałki, na części, ale musicie znaleźć te taśmy. Co do pasażerów, jeżeli są 
tu jacyś, to chcę ich mieć żywych.
[…] Coś ukrywało się, skulone, w płytkiej, ciemnej wnęce. Zajrzał tam ostrożnie, trzymając miotacz w 
pogotowiu. Drobna drżąca postać, odziana w luźną białą suknię, przyciskając plecy do ściany, z lękiem
wpatrywała się w żołnierza. Ten spostrzegł, że ma do czynienia z młodą kobietą, a jej wygląd 
odpowiada opisowi jednej z osób, którymi Czarny Lord szczególnie się interesował. Mężczyzna 
uśmiechnął się. Szczęśliwe spotkanie, pomyślał. Na pewno nie minie go awans. Przekręcił głowę 
wewnątrz hełmu, zbliżając usta do niewielkiego mikrofonu.
– Tu ją mam – powiedział do nadchodzących kolegów. – Ustawcie miotacze na ogłusza...
Nigdy nie zdołał dokończyć tego zdania, nigdy też nie doczekał się upragnionego awansu.
Gdy tylko, skupiony na komunikatorze, przestał na moment zwracać uwagę na dziewczynę, jej 
niepewność rozwiała się ze zdumiewającą szybkością. Uniosła trzymany dotąd za plecami miotacz 
energii i wyskoczyła ze swej kryjówki. Jako pierwszy padł żołnierz, który miał nieszczęście ją znaleźć 
[…]. Ten sam los spotkał kolejną okrytą pancerzem postać nadbiegającą z tyłu. Potem jaskrawozielona 
wiązka energii dotknęła ramienia dziewczyny, a ta runęła bezwładnie, wciąż ściskając miotacz w 
drobnej dłoni. Ludzie w zbrojach stanęli wokół niej. Jeden z nich, noszący na ramieniu 
insygnia*podoficera, przyklęknął i odwrócił kobietę na wznak. Doświadczonym spojrzeniem zbadał 
bezwładne ciało.
– Nic jej nie będzie – stwierdził, spoglądając na swych podkomendnych. – Zameldujcie Lordowi 
Vaderowi. […]
Sznur, wiążący jej ręce na plecach, był środkiem wprawdzie prymitywnym, ale skutecznym.
Stała uwaga, jaką poświęcał jej oddział uzbrojonych po zęby szturmowców mogłaby wydać się 
przesadna w odniesieniu do jednej drobnej kobiety, lecz życie tych żołnierzy zależało od tego, czy 
bezpiecznie odstawią ją na miejsce. […]
– Senator Leia Organa – Vader mówił spokojnie, lecz wystarczająco głośno, by zagłuszyć jej protesty. 
Sposób, w jaki cedził każdą sylabę wyraźnie świadczył o tym, że schwytanie jej sprawiało mu niemałą 



satysfakcję. – Niech Wasza Wysokość przestanie grać ze mną w ciuciubabkę – kontynuował 
złowróżbnym tonem. – To nie jest żadna misja dobrej woli.
– Przelecieliście przez zastrzeżony system, ignorując liczne ostrzeżenia i całkowicie lekceważąc 
rozkazy powrotu do chwili, kiedy przestało to być istotne. […]
Ani słowa Vadera, ani jego groźna osoba nie wywierały na dziewczynie na pozór żadnego wrażenia. – 
Nie mam pojęcia, o czym mówisz – powiedziała, odwracając wzrok. – Jestem członkiem Senatu w 
misji dyplomatycznej do...
– Do twoich zbuntowanych sojuszników – oświadczył Vader tonem oskarżyciela.
– Jesteś także zdrajczynią. […]
Wysoki, chudy żołnierz, noszący insygnia komandora*, stanął obok Czarnego Lorda.
– Przetrzymywanie jej jest niezbyt bezpieczne – stwierdził, także spoglądając na eskortowaną do 
krążownika Leię Organę. – Jeśli wiadomość o tym rozejdzie się, wzbudzi niepokój w Senacie. A to 
spowoduje wzrost sympatii dla buntowników – spojrzał na nieruchomą metalową maskę. – Powinna 
zostać zlikwidowana. Natychmiast – dodał zdecydowanie.
– Nie. Moim najważniejszym zadaniem jest odnalezienie ich ukrytej fortecy*
– odparł niedbale Vader. – Wszyscy szpiedzy rebeliantów zginęli albo z naszej ręki, albo z własnej. A 
więc ona jest jedynym kluczem do tej tajemnicy. […] Niech pan ogłosi, że statek Senator wpadł 
nieoczekiwanie w strumień meteorów, którego nie zdołał ominąć. Odczyty wskazują, że osłony były 
przeciążone i że w wyniku przebić statek utracił dziewięćdziesiąt pięć procent atmosfery. Niech pan 
zawiadomi jej ojca i Senat, że wszyscy na pokładzie ponieśli śmierć.

przekład: Piotr W. Cholewa

moc – w „Gwiezdnych wojnach” rodzaj pola energetycznego wytwarzanego przez żyjące istoty; prolog – wstępna część utworu; galaktyka – rozległy 

układ różnych ciał niebieskich w przestrzeni kosmicznej; Republika – fikcyjne państwo w „Gwiezdnych wojnach”; Senat – w „Gwiezdnych wojnach” 

przedstawiciele planety Starej Republiki; konsorcjum – spółka kilku przedsiębiorców; gubernator – wysoki urzędnik państwowy; statecznik – nieruchoma 

część układu sterowniczego; insygnia – symbole władzy; forteca – miejsce dobrze zabezpieczone przed osobami niepowołanymi.

 

5. A teraz wykonaj polecenia pisemnie w zeszycie.

• Opracuj  na  podstawie  prologu  tekst  informacyjny,  który  mógłby  być  wyświetlany  jako
wprowadzenie przed projekcją filmu.

• Wyjaśnij,  kim była  Leia.  Opowiedz,  jak  doszło  do  jej  pojmania.  Co można wnioskować o
charakterze bohaterki na podstawie tego fragmentu powieści?

• Opisz w kilku zdaniach wygląd głównego bohatera reprezentującego siły zła. Jaką misję miał
do spełnienia? Powiedz, w jaki sposób ta postać oddziaływała na innych.

• Wyjaśnij, kim byli rycerze Jedi. Jakie kostiumy należałoby dla nich zaprojektować, aby ukazać,
że są przeciwieństwem Czarnego Lorda?

• Zaproponuj  kilka  ujęć  do  sceny  bitwy  statków  kosmicznych.  Wybierz  jedno  i  zilustruj  je.
Wskaż rodzaj planu filmowego, który zastosujesz.



• Wymień elementy świata przedstawionego utworu, które świadczą, że zarówno książka, jak i
film, należą do gatunku science fiction.

Drogi uczniu co powinieneś wiedzieć!
• Znać fragment „Gwiezdne wojny. Nowa nadzieja” 
• wyszukiwać potrzebne informacje z tekstu
• znać cechy powieści fantastycznej


