
OD 30.03. DO 03.04. 
 j. polski  klasa VI B  
 
 nauczyciel: Grażyna Dryl 
 
1  Zagadnienie Praca  z lekturą.  Możliwości młodego  umysłu – przedstawiamy  bohaterów 
książki pt. „ Felix, Net  i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. 

 
Potrafię  dokonać opisu postaci  literackiej, dokonam  prezentacji słownej  bohatera powieści 

 Posłuchaj informacji  o tym  jak należy  napisać  charakterystykę  postaci  literackiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=OncZmrYs02I 

 Przejdź  do kolejnej  prezentacji,  w  niej znajdziesz    schemat  pisania charakterystyki postaci  

https://www.youtube.com/watch?v=wDltqm8QGzE 

 

Zadanie 1 Uporządkuj  informacje  dotyczące  poszczególnych   bohaterów, stwórz   ich 

portret  słowny . Wykonaj tę prace w zeszycie.   Możesz wydrukować  tekst  i pociąć jej na 

paski .Cechy charakteru przypisz odpowiedniej postaci, umieść pocięte paski w tabeli lub w 

innej formie(wszystkie cechy zapisane są w rodzaju męskim, lecz mogą pasować i do Niki!, 

niektóre cechy mogą się powtarzać u dwu lub więcej bohaterów.  Jeśli Ci się  uda 

wykorzystaj wszystkie informacje ( minimalnie  po 4  do głównych  bohaterów) 

Uwaga!  Nie  musisz wykorzystywać  wszystkich  informacji, wybierz te które  

uważasz , że są najważniejsze. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OncZmrYs02I
https://www.youtube.com/watch?v=wDltqm8QGzE


Babcia Lusia - babcia piekła pyszne pierniczki i wciąż martwiła się, że on lub to jego 

przyjaciele się nie najedli.  

Brązowe włosy są zawsze rozczochrane , nosi okulary.  

Caban - czarny terrier rosyjski, ukochany pies Zawsze radośnie wita się z rodziną. Uwielbia 

być miziany. Jest jednak bardzo tchórzliwy. 

Charakter odważny, samodzielny i zaradny.  

Chodzi w rozczochranych włosach, ma duże powodzenie u płci przeciwnej.  

Inne cechy: prawdomówność dotrzymywanie danego słowa, lojalność. 

Jeden  z trójki głównych bohaterów serii "Felix, Net i Nika". Mieszka na ostatnim piętrze 

dwudziestopiętrowego apartamentowca w Warszawie.  

Jego pasją jest informatyka. Razem z ojcem stworzył program AI, który nazywa się 

Manfred.  

 Jego pasją jest konstruowanie robotów; od dziecka marzy o stworzeniu robota 

uniwersalnego.  

Jego ubrania mają mnóstwo kieszeni na różne drobiazgi. 

Jest chłopakiem Niki. Jest zazdrosny gdy jakiś chłopak zarywa do niej.  

Jest niższy od drugiego  o pół głowy.  

Jest rozsądny, oszczędnie wydaje pieniądze. 

Jest wielbicielem literatury, pochłania książki. 

Kiedy miał sześć lat, w wypadku zginęła j mama, która była historykiem sztuki. Leciała do 

zamku w Książu awionetką, której silnik przestał działać podczas przelotu nad zamkiem.  

Kilka lat temu zmarł mu ojciec. 

Ma dostęp do serwera szkolnego, dzięki czemu może kontrolować dzwonki na lekcje i 

przerwy oraz sprawdzać pytania na testy. 

Ma dysleksję i dysgrafię oraz liczne fobie, takie jak klaustrofobia, akrofobia czy 

nyktofobia.  

Ma urodziny w drugiej połowie września.  

Mama  pracuje w domu jako malarka. Tworzy abstrakcje, w których dziecko nie może się 

niczego dopatrzeć. 

Mama - wiecznie zapracowana kobieta, która nie ma na nic czasu; kiedy jednak go 

znajdzie, odwozi go do szkoły czerwoną Alfą Romeo. Była dyrektorem działu marketingu 

w dużym banku.  

Mieszka przy ulicy Serdecznej uczęszcza do Gimnazjum im. prof. Stefana Kuszmińskiego 

w Warszawie. 

Mieszka w półtorapokojowym mieszkaniu na trzecim piętrze starej kamienicy na Pradze.  

Najbardziej z całej trójki trzyma się rzeczywistości.  

Nie lubi Aurelii, ponieważ ta podrywa Neta.  

Nieodłącznym elementem stroju jest spinka do włosów z zielonym oczkiem, po babci.  

Posiada umiejętności telekinetyczne (potrafi podnosić przedmioty bez ich dotykania) oraz 

intuicję pozwalającą czasami przewidzieć niedaleką przyszłość dzięki której wie m.in., że 

wydarzy się coś złego lub gdzie przyjaciele powinni czegoś szukać.  



 Zadanie 2.  Wypełnij   kwestionarusz  osobowy danego  bohatera z utworu, zapisz  

pracę  w zeszycie lub  wydrukuj  kartkę   i wypełnij ją. 

  Kwestionariusz osobowy. Uzupełnij go na podstawie lektury „Felix, Net i Nika" 

1. nazwisko i imię:  
Mickiewicz  Nika  

2. wiek:  
 
13 lat 

3. stan rodzinny:  
 

4. stan posiadania:  
 
 

5. pochodzenie/ zawody 

rodziców: 
 
 
 

6. miejsce zamieszkania:  
 Warszawa 
 

Prapra... prababcia bohatera była jedną z ostatnich czarownic w Polsce. Ocalona została 

przez prapra... pradziadka, który był inkwizytorem i zakochawszy się w niej, ocalił ją przed 

spaleniem na stosie. Wypisał się dla niej z kościoła i wziął z nią ślub. 

Przeciwny manipulacji drugim człowiekiem . 

Razem z dwojgiem przyjaciół tworzą superpaczkę i przeżywają niesamowite przygody.  

Razem z kolegą próbują połączyć swoje siły, by stworzyć inteligentne roboty.  

Rude włosy, stale układają się w niesforne loczki  

Sam sobie takie wymyślił imię, bowiem jego własne mu się nie podobało.  

Szczupły blondyn o piwnych oczach.  

Tata Marek. To po nim  odziedziczył zdolności informatyczne, razem stworzyli Manfreda, 

(Manfred - program AI kierujący ruchem w Warszawie i pomagający przyjaciołom .) 

Tata pracuje w Instytucie Badań Nadzwyczajnych. Zajmuje się konstruowaniem 

wynalazków,  m.in. latalerza. Jego robot został wysłany na misję na Marsie. 

Ukrywa śmierć rodziców, w obawie przed przeniesieniem do domu dziecka.  

Ulubionymi przedmiotami szkolnymi są: historia i j. polski. 

Umiejętności: konstruktorskie, odziedziczone po ojcu. 

Urodził się w lipcu lub sierpniu 1992 w Warszawie.  

Utrzymuje, że ojciec ma problemy z alkoholem i specjalnie się nim nie zajmuje.  

Wesoło błyszczące, zielone oczy oraz mały, lekko zadarty nos.  

Wszystkie ubrania, poza martensami, pochodzą z lumpeksów. 

Wysoki (wzrost powyżej 1,82 m) i chudy, o niebieskich oczach.  

zakłada czarne lub w szkocką kratę dolne części ubrania i jeansowe kurtki.  

Zawsze nosi plecak pełen różnych narzędzi i akcesoriów.  

Zawsze ubrany w czarne, wypastowane Martensy.  

Zdany tylko na siebie, musi sam o siebie zadbać.  

Zwykle zakłada bojówki i pomarańczową bluzę z kapturem. 



7. znaki szczególne:  
 

8. główne zajęcie:  
 

9. hobby (pasje, namiętności):  
 

10. zasady życiowe, poglądy:  
 
 

11. umiejętności, zdolności:  
 
 

 

 Dla  chętnych : Wzorując  się  na  podanym   kwestionaruszu  osobowym  stwórz swój 
własny. 
 
 2 Zagadnienie:   Praca z lekturą.   W świecie  magicznych  wynalazków. 
 
Czytam ze rozumieniem, potrafię  wyszukać odpowiednie  fragmenty, dokonam  opisu 
przedmiotu 
 
 Przeczytaj   fragment utworu Felix, Net i Nika  oraz  wypisz  fragmenty  do zeszytu opisujące 

pewien  wynalazek.  

 

Felix wyciągnął z plecaka małe pudełko i otworzył je. Wewnątrz, na purpurowej poduszeczce 

siedziała... mucha. Czarna mucha ze srebrnymi skrzydełkami. 

- Znając cię, musi to być... mucha-robot? - zapytał Net, przysuwając nos do pudełka. 

Felix przytaknął. 

- Jest obdarzona prymitywną inteligencją - wyjaśnił. - Steruje się nią, zadając jej ogólny 

kierunek, a ona sama omija mniejsze przeszkody. To jedno z najnowszych dzieł mojego taty. - 

Wyjął poduszkę, odsłaniając mały joystick i kilka przełączników. Wcisnął jeden z nich. 

Wewnątrz klapki pudełka ożył mały ekran, a mucha zaczęła się poruszać, tak jak to robią 

prawdziwe muchy. Oczyściła sobie głowę, skrzydełka i rozejrzała się. Obraz na ekraniku nie 

był najwyższej jakości, ale wyraźnie było widać wielki nos Neta wpatrującego się wprost w 

kamerę. Jak na muchę, było całkiem nieźle. 

- Klej pewnie już wysechł - powiedział Felix i uchylił drzwi. 

Czujnik pozostał przyciśnięty przyklejonym paskiem. Felix poruszył joystickiem i mucha 

wystartowała. Nawet dźwięk, który wydawała, przypominał odgłos prawdziwej muchy. 

- Zobacz - powiedział Felix. - Celuję na oko w szczelinę, a mucha... 

Mucha wykonała kilka zwrotów i precyzyjnie przeleciała przez szczelinę. Net zamknął drzwi. 

- Na ile starczy jej energii? - zapytał. 

- Dwadzieścia minut lotu, ale jak wyląduje, to może podsłuchiwać rozmowę prawie przez 

tydzień. 

- Długo - powiedział Net. - Mam skromny prowiant. 

- Co skromne? 

- Dwie kanapki z wołowiną. I muszę być w domu przed ósmą. Jakaś ciocia przyjeżdża, czy 

coś... Czy ona umie chodzić po suficie? 

- Umie wylądować, i nie na suficie, tylko na ścianie. To proste. Celujesz w ścianę, a mucha, 

zamiast rozbić się, ląduje. Na łapkach ma elastomer. Ta substancja normalnie ma konsystencję 

żelu, a jak przepuścić przez nią prąd, to twardnieje. 



- Łał... - szepnął Net. 

Mucha tymczasem leciała zakosami wzdłuż korytarza. Chłopcy czytali napisy na drzwiach, ale 

żaden nie wydawał się właściwym miejscem, w którym mogłaby się znajdować księga. Nagle 

przed muchą pojawiło się dwóch mężczyzn. Felix odruchowo skierował muchę w ciemny kąt. 

- Po co się chowasz? - zapytał Net. - Przecież jesteśmy muchą! 

- No, właściwie to tak... 

Mucha wyprostowała lot, ale nagle obraz zadrżał i zafalował. Felix poruszył joystickiem na 

wszystkie strony, ale wyglądało na to, że mucha została w czymś uwięziona. Wtem ciemny 

kształt przesłonił obraz. 

- Uwierzyłbyś? - Felix uniósł ręce w bezradnym geście. - Niemal sterylne laboratorium i... 

zwykły pająk? 

- Złapał nas pająk?! 

- Na to wygląda. 

- Przynajmniej się nami nie naje... Ale co my zrobimy? Pewnie nie masz drugiej muchy. 

- Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. - Felix wzruszył ramionami. 

 

 
 

 Nazwij  ten wynalazek. 

 
 
 Polecenie 3 Przerysuj tabelkę do zeszytu lub ją wydrukuj  

 Uzupełnij  tabelkę  dotyczącą wynalazków Polonów- Feliksa  i jego  taty. 

 

 Wynalazek  Zastosowanie 

żyrostat  

 hopsasy  

  Prototyp nowego statku powietrznego ( 

a może  kiedyś  kosmicznego) 

  Urządzenie  do sklejania przestępców 

Np.( własna  propozycja)  

 



 Przeczytaj  informacje  o elementach  opisu przedmiotu 

https://marzenakruk.pl.tl/Opis-przedmiotu.htm 
 
http://www.koperniczek.pl/index.php/blog/32-opis-przedmiotu 

 Praca  długoterminowa   czas wykonania  do  6 kwietnia 

  

 Opisz dowolny  wynalazek z książki posiłkując się  schematem  podanym 

wcześniej, możesz opisać  przedmiot podany wyżej  w  tekście. 

 

   Dla chętnych : Wymyśl , nazwij  i opisz  niezwykły  wynalazek, który mógłby 

być przydatny we współczesnym świecie. 

 

UWAGA!!!!! PAMIĘTAJCIE  O WYKONANIU WYNALAZKU   3 tygodnie  termin 

 

 

 3 Zagadnienie   Praca  z  lekturą.  Utwór  Felix, Net  i Nika oraz Gang Niewidzialnych 

Ludzi” to powieść. 

 

Wymienię cechy  powieści,  podam właściwe przykłady  

 

Zacznijmy  od podsumowania  przed Tobą test z lektury  sprawdź  czy wszystko 

pamiętasz . Oceń   własną wiedzę 

http://www.e-polonista.pl/panodpolskiego/test-z-lektury-felix-net-i-nika-oraz-gang-
niewidzialnych-ludzi/ 
 
   Przeczytaj informacje  o lekturze,  znajdź  fragmenty  wskazujące , że to jest   powieści. 

To dłuższy utwór narracyjny, w którym występuje wiele wątków i wielu bohaterów, 

pojawiają się także liczne dialogi i opisy. Przygody ukazane w książce Rafała Kosika to fikcja 

literacka. Świat przedstawiony powieści jest bardzo różnorodny – składa się z elementów 

rzeczywistych, prawdopodobnych i fantastycznych. Elementy rzeczywiste to te, które istnieją 

w realnym świecie, np. miasto Warszawa. Elementy prawdopodobne to takie, które 

teoretycznie mogłyby istnieć lub się zdarzyć, ale nie mamy dowodów, że było tak naprawdę, 

np. wyjazd uczniów gimnazjum na wycieczkę w góry. Elementy fantastyczne to te, których w 

naszym świecie nie spotykamy i raczej nie mogłyby mieć miejsca, np. przybycie Świętego 

Mikołaja saniami zaprzęgniętymi w mówiące renifery 

Polecenie: 

 Zagraj  w  grę z której się dowiesz  jak rozpoznać  poszczególne   odmiany powieści. 

 

http://www.e-polonista.pl/2020/03/klasa-6-powiesc-i-jej-odmiany-rozpoznawanie-cech/ 

 

 Zadnie : Przeczytaj  informacje zawarte  w tekście. 

 „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” to powieść wielogatunkowa. Jako taka 

łączy w sobie cechy: 

- powieści fantastycznej (eksperymenty nauczyciela biologii, spotkanie ze Świętym 

Mikołajem, gnom strzeżący skarbu), 

https://marzenakruk.pl.tl/Opis-przedmiotu.htm
http://www.koperniczek.pl/index.php/blog/32-opis-przedmiotu
http://www.e-polonista.pl/panodpolskiego/test-z-lektury-felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi/
http://www.e-polonista.pl/panodpolskiego/test-z-lektury-felix-net-i-nika-oraz-gang-niewidzialnych-ludzi/
http://www.e-polonista.pl/2020/03/klasa-6-powiesc-i-jej-odmiany-rozpoznawanie-cech/


- powieści fantastycznonaukowej (wynalazki pana Polona, poziom rozwoju sztucznej 

inteligencji), 

- horroru (obcowanie z duchami), 

- powieści detektywistycznej (próba zdemaskowania Gangu Niewidzialnych Ludzi, 

poszukiwanie księgi profesora Kuszmińskiego i innych skarbów), 

- powieści przygodowej (liczne zwroty akcji, przygody, kolejne niebezpieczeństwa czyhające 

na bohaterów), 

- powieści młodzieżowej (bohaterami są gimnazjaliści przeżywający charakterystyczne dla 

swojego wieku problemy, np. szkolne). 

 

 Zadanie   Wykonaj pisemnie  .   Do  jakiej odmiany powieści zaliczysz  powieść Felix, Net  

i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. Podaj na to przykłady z treści lektury. 

 

  Dla chętnych:  Podaj przykłady  inne powieści  omawiane  wcześniej  przez  ciebie   

 

 

4. Zagadnienie   Zdania  złożone  są  różne .  

 

  Znam  części zdania , potrafię  je nazwać , potrafię  nazwać rodzaje  zdań złożonych  

współrzędnie , potrafię  rozpoznać zdania podrzędne. 

 

 

Zadanie  rozwiąż test , sprawdź  swoją  wiedzę. 

http://www.e-polonista.pl/2020/03/klasab-czesci-zdania-test/ 

 

 Zadanie : Wykonaj zadania zaproponowane   w epodręczniku, te  które jednocześnie  możesz  

sprawdzić, czy wykonałeś  je poprawnie.  

https://epodreczniki.pl/a/zdania-zlozone-sa-roznie-podzielone/Dm721UKNt 

 

 Dla  chętnych: wykonaj samodzielnie , zadania  z epodręcznika do  których  nie  masz 

odpowiedzi. 

 Powodzenia! 

 

 

http://www.e-polonista.pl/2020/03/klasab-czesci-zdania-test/
https://epodreczniki.pl/a/zdania-zlozone-sa-roznie-podzielone/Dm721UKNt

