
                                                         Klasa V 
 
Temat: Idol sprzed stu lat- Henryk Sienkiewicz „ W pustyni i w puszczy”. 
            ( 2 godziny lekcyjne).                                                       
 
 
 
 
 
1. Kim jest Staś Tarkowski? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
2. Jak wygląda? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Które cechy bohatera uważasz za najwartościowsze? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
4. Jaki Staś jest wobec Nel i innych bliskich mu osób? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------------------  

5.Czy podoba ci się bohater? Jeśli tak, to w czym chciałbyś go naśladować? 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
14-letni chłopiec, główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza         "W 
pustyni i w puszczy". charakteryzuje się dobrą kondycją fizyczną,  jeździ 
konno, pływa, zaciekawiony światem młody człowiek, 
bardzo zdolny, , uczciwość, dobro i odwaga, wrażliwość, dojrzałość 
odpowiedzialność, , szlachetność, wysportowana sylwetka, niebieskie 
oczy, jasnoblond włosy, opalona cera, pomysłowy, zaradny 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki: 
 
męstwo ………………………          odwaga ……………………… 

spryt ………………………  opiekuńczość ……………………… 

duma………………………  pomysłowość ……………………… 

zaradność ……………………… patriotyzm ……………………… 

dobroć ……………………… zdecydowanie ……………………… 

dzielność ………………………  szlachetność ……………………… 

 
 
 
 
 
Rozwiąż krzyżówkę 
   

1                   

  2                 

    3           

 4                

 
1. Nazwisko Nel. 
2. Na niej przeżyli burzę piaskową. 
3. Imię Murzyna, którego uratował Staś. 
4. Jakie uczucie towarzyszyło dzieciom w czasie spotkania z ojcami? 

 
      Hasło: …………………………. 
 
 
Temat: Afrykańskie krajobrazy- H. Sienkiewicz „ W pustyni i w puszczy”. 
 
Podczas swej podróży dzieci natykają się na wiele typowo afrykańskich zjawisk. Niektóre, 
jak fotometeory, zwane barwami zmrokowymi są bardzo spektakularne. Powstają w skutek 
załamania i interferencji światła. Pierwsze takie zjawisko dostrzegają po porwaniu.  
Podobne zjawisko wędrowcy dostrzegli także mieszkając w baobabie, gdy rano i wieczorem 
zorze „grały tysiącami świetlnych blasków”. Kolejnym zjawiskiem jest śreżoga, występująca 
po burzy piaskowej, gdy opadnie grubszy piasek, a w powietrzu unoszą się czerwone 

drobinki. Widowiskowym zjawiskiem jest także fatamorgana. Dostrzegają ją dzieci i 
wędrowcy podczas wyjątkowo upalnego dnia na pustyni. Wydaje im się, że dostrzegają na 
horyzoncie miasto Medinet. 



Nie ominęła dzieci także burza piaskowa – habub, którego składnikami są trąby powietrzne, 

które unoszą piasek kręcą nim, zamieniając w swoiste wiry. 
 

1. Wyszukaj w tekście powieści opisy zjawisk atmosferycznych. 
2. Przygotuj zestaw pytań do konkursu o egzotycznych zwyczajach przedstawionych w 

powieści. 
 
 
Temat: Powieść na ekranie- H. Sienkiewicz „ W pustyni i w puszczy”. 
 

1. Obejrzyj jedną z filmowych wersji „ W pustyni i w puszczy” i powiedz, czy jest to 
adaptacja czy ekranizacja. 

 
      Ekranizacja- przeniesienie utworu literackiego na ekran. 
      Adaptacja- przerobienie i dostosowanie dzieła literackiego do środków artystycznych   
                        właściwych filmowi. 
   

2. Zastanów się, do których scen z powieści należałoby zatrudnić kaskaderów. 
 
 
     Temat: Test z lektury „ W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza. 
 
              Wykonaj test na eduelo. 


