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                        LEKTURA: Oskar i pani Róża 

https://epodreczniki.pl/a/trudne-rozmowy/D14ELRrSA 

ZAGADNIENIE I :OSKAR I PANI RÓŻA – OPOWIEŚĆ O ŻYCIU I UMIERANIU  

Poznasz lekturę Oskar i pani Róża 

1.Co jest tematem, a co problemem( problemami) tej opowieści? 

2.Odpowiedz na pytania dotyczące wypowiedzi autora( pisemnie w zeszycie-krótko) 

https://www.youtube.com/watch?v=BO3WmX_LMdE 

 

 Dlaczego autor był przekonany, że napisana przez niego książka nie będzie miała wielu 

czytelników? 

 Kto stał się inspiracją do stworzenia postaci pani Róży? 

 Kim we Francji są panie Róże? 

 Czy można powiedzieć, że inspiracją do stworzenia książki były wspomnienia pisarza 

z dzieciństwa? Uzasadnij. 

 Po co Eric -Emmanuel Schmitt napisał tę książkę? Czemu miała służyć? 

 

leczenie i jego rezultat – ………………………………………….……………………………………………..………..... 

 

 

           

 

3.Kim jest Oskar i    na czym polega gra zaproponowana przez ciocię Różę?  

Wypisz z tekstu informacje o głównym bohaterze powieści. 

 

imię – …………………………………………………………………………………………………….....……………………..... 

pseudonim – …………………………………………………………………………………………………………………..... 

wiek – ………………………………………………………………………………………………..……..……………………..... 

wygląd zewnętrzny – …………………………………………………………………………..…….……………………..... 

nazwa choroby – ……………………………………………………..………………………………………………..……..... 

miejsce pobytu – ……………………………………………………..………………………………………….…………..... 

https://epodreczniki.pl/a/trudne-rozmowy/D14ELRrSA
https://www.youtube.com/watch?v=BO3WmX_LMdE


 

  ZAGADNIENIE II: Oskar i przyjaciele. 

Zinterpretujesz aforyzmy o przyjaźni i wskażesz te, które dają się odnieść do lektury, 

zapiszesz notatkę 

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

1. Kim są przyjaciele Oskara? Zapisz informację o każdym z nich(ciocia Róża, Peggy 

Blue, Pop Corn, Bekon, Brigitte, Einstein,Sandrine) 

2. Które z podanych aforyzmów można odnieść do przyjaciół Oskara? Jak poszczególni 

bohaterowie wpłynęli na życie chłopca?-zapisz kilkuzdaniową notatkę w zeszycie. 

 

Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy.  

Jan Paweł II  

Złoto sprawdzamy w ogniu, przyjaźń w nieszczęściu.  

Isokrates  

Przyjaciel to osoba, z którą mogę być szczery. Przed nim mogę głośno myśleć. 

 Ralph Waldo Emerson  

Po to właśnie są najlepsi przyjaciele. Tak właśnie postępują. Pilnują, żebyś nie spadł w przepaść. 

Lauren Oliver  

Prawdziwy przyjaciel nie potrafi użalać się nad tobą.  

Jodi Picoult 

 Dobrze jest i pokrzepiająco – mieć przyjaciół z ducha. 

 Bruno Schulz  

Prawdziwa przyjaźń to doskonała harmonia tego, co ludzkie, z tym, co boskie.  

Cyceron 

 

ZAGADNIENIE III: O czym pisał w swoich listach do Pana Boga mały bohater? 

Odtworzysz przebieg życia bohatera, dostrzeżesz w wypowiedziach kolokwializmy, określisz 

ich rolę  

  Przypomnij zabawę, jaką zaproponowała ciocia Róża Oskarowi. 

1. Wypisz z fragmentu tekstu kolokwializmy, określ, jaką funkcję pełnią.  

Kolokwializmy: 

 Ich funkcja: 

 2. Zapisz, co wydarzyło się w życiu Oskara przez kolejne dwanaście dni.  

  3.Zapisz, w jaki sposób propozycja pani Róży pomogła Oskarowi w jego ostatnich dniach  

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


         życia(w zeszycie wszystkie odpowiedzi) 

 

 

ZAGADNIENIE IV: Ćwiczenia redakcyjne 

 

Napiszesz pracę  na jeden z wybranych tematów 

Tematy do wyboru: 

 

1.Oskar i pani Róża to lektura, która znalazła szczególne miejsce w moim sercu-rozprawka. 

2.  Napisz list do Oskara, w którym nawiążesz do spraw omawianych  w książce oraz    

własnych przemyśleń na temat Boga, śmierci, relacji z rodzicami. 

 3.Czy poleciłbyś/poleciłabyś  do przeczytania książkę Oskar i pani Róża. Uzasadnij w formie    

       rozprawki. 

 

ZAGADNIENIE V:Wybrane środki stylistyczne- powtórka przed egzaminem 

 

Przypomnisz sobie środki stylistyczne 

1.Zapoznaj się z wiadomościami na temat środków stylistycznych, a następnie sporządź 

notatkę(w dowolny sposób- więcej informacji podpowiem na lekcji), w której umieścisz 

informacje dotyczące poznanych środków 

https://epodreczniki.pl/a/stylistyczne-nacechowanie-tekstu/DAO2XLPRn 

 

   materiały dodatkowe:  

https://www.youtube.com/watch?v=MiV8ojYVFNo 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/stylistyczne-nacechowanie-tekstu/DAO2XLPRn
https://www.youtube.com/watch?v=MiV8ojYVFNo

