
     Klasa V 
 
Temat : Mercedes, alchemik i kalafiory, czyli detektywi w Nieborzu – Adam Bahdaj 
„Kapelusz za 100 tysięcy” (fragm.). 
 
Cele lekcji : 
 
- Analizuję świat przedstawiony fragmentu powieści. 
- Wymieniam czynności detektywistyczne bohaterów. 
 

1. Odszyfruj wyraz i dokończ zdanie, które będzie tematem powieści. 
2. Zanotuj informacje o miejscach, w których rozgrywa się akcja powieści. 
3. Wymień bohaterów fragmentu powieści. 
4. Opowiedz krótko, które czynności detektywistyczne wykonali Maciek i Dziewiątka. 

Na czym polegały te działania? 
5. Uporządkuj wiedzę na temat osób, których dotyczy śledztwo. 

 
Temat : Powieść detektywistyczna – Adam Bahdaj „Kapelusz za 100 tysięcy” (fragm.). 
 
Cele lekcji :  
 
- Wiem, czym charakteryzuje się powieść detektywistyczna. 
- Znam pojęcie dedukcja. 
- Wiem, co to jest kolokwializm. 
 

1. Zapoznajcie się z tabelką Zapamiętaj! Zapiszcie do zeszytu termin powieść 
detektywistyczna. 

2. Dedukcja to sposób rozumowania polegający na wyciągnięciu wniosków z założeń 
uznanych za prawdziwe. 

3. Zacytuj fragment tekstu, w którym Dziewiątka rozważa, jak zachowuje się prawdziwy 
detektyw. Skąd czerpie wiedzę na ten temat? 

4. Kim jest narrator? Czy przedstawia bohaterów w sposób obiektywny czy 
subiektywny? 

5. Wskaż w wypowiedziach bohaterów kolokwializmy. 
 
Kolokwializm– wyraz, wyrażenie lub forma składni, stosowany wyłącznie w języku   
potocznym, zwykle w mowie i w życiu codziennym. 
 
 
Temat : Każdy ma swój biegun… do zdobycia – Jasiek Mela „Poza horyzonty” (fragm.). 
 
Cele lekcji : 
 
- Potrafię opisać krajobraz. 
- Wskazuję na mapie miejsca przywołane w tekście. 
- Podaję najważniejsze fakty dotyczące miejsc. 
 

1. Wskaż na mapie miejsca przywołane w tekście. 
2. Korzystając z podręcznika i dostępnych źródeł podaj najważniejsze fakty dotycząca 

tych miejsc. 



3. Na czym polega, według Jaśka Meli, piękno Spitsbergenu? 
4. Opisz krajobraz tej wyspy. 

 
Temat : Nie czuję się bohaterem – Jasiek Mela „ Poza horyzonty” (fragm.). 
 
Cele lekcji : 
 
- Wymieniam uczestników wyprawy. 
- Opowiadam o wędrówce polarników na biegun. 
- Podaję cechy charakteru Jaśka Meli. 
 

1. Opowiedz o wędrówce polarników na biegun. Wymień trudności, z jakimi się 
zmagali. 

2. Wymień wszystkich uczestników wyprawy. Zanotuj pytania, które warto byłoby im 
zadać, gdyby odwiedzili twoją szkołę. 

3. Powiedz, jakie cechy charakteru pomogły Jaśkowi osiągnąć cel. Wskaż tę, która 
imponuje ci najbardziej. 

4. Przytocz słowa opisujące moment zdobycia bieguna. 
 
Temat : Co oznacza tytuł „Poza horyzonty” Jaśka Meli? 
 
Cele lekcji :  
 
- Potrafię wyjaśnić symboliczne znaczenie tytułu.  
- Wiem, co to jest pamiętnik. 
 

1. Pamiętnik to relacja o wydarzeniach, których autor był uczestnikiem lub świadkiem, 
pisana po pewnym czasie od przedstawionych zdarzeń. 

2. Wyjaśnij symboliczne znaczenie tytułu  
”Poza horyzonty”.  

3. Uzasadnij, że książka Jaśka Meli ma charakter pamiętnikarski. 
4. Co dla Jaśka oznaczało zdobycie bieguna? 

 
 


