
ODPOWIEDZI DO ZADAŃ SAMODZIELNIE WYKONYWANYCH  

W DNIACH 4. 05. – 8. 05. 2020 R. 

KLASA VI 

4. 05. 2020 r.  

Temat: Czy uważnie przeczytaliśmy  powieść Henryka Sienkiewicza „W pustyni  

i w puszczy”?  

 Zapoznaj się z biografią Henryk Sienkiewicza i uzupełnij zdania: 

1. Sienkiewicz urodził się w Woli Okrzejskiej w1846 roku. 

2. Pisarz ukończył gimnazjum w Warszawie. 

3. Swoje utwory Sienkiewicz pisał „ku pokrzepieniu serc”. 

4. Pseudonim Sienkiewicza – Litwos. 

5. W latach 1866 – 1869 pisarz studiował na wydziale prawnym. 

6. Zakopane to miejscowość w polskich górach najchętniej odwiedzana przez 

Sienkiewicza. 

7. Jedna z noweli Sienkiewicza nosi tytuł „Janko Muzykant” 

8. Znany cykl powieściowy „Trylogia” składa się z powieści: „Ogniem i mieczem”, 

„Potop”, „Pan Wołodyjowski”. 

9. W 1905 roku Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla. 

10.  Henryk Sienkiewicz zmarł w mieście Vevey na terenie Szwajcarii  

w 1916 roku. 

 

4. 05. 2020 r. 

Temat: Świat przedstawiony w powieści „W pustyni i w puszczy” Henryka 

Sienkiewicza. 

 

 Miejsca wydarzeń: Afryka, Egipt, Port-Said, Medinet, El-Gharak, Chartum, 

Omdurman, Faszoda, ziemie plemion Wa-hima, Samburu, Mombasa. 

 Czas wydarzeń: grudzień, tu przed Bożym Narodzeniem 1884 r. (powstanie 

Mahdiego, śmierć generała Gordona i Mahdiego), koniec akcji – kilka miesięcy 

później w 1885 r. 

  Postacie: 

 główni bohaterowie: Staś Tarkowski, Nel Rawlison; 

 drugoplanowi bohaterowie: Chamis, Idrys, Gebhr, Kali, Mea. 

 postacie epizodyczne: np. Władysław Tarkowski, Henryk Linde, pani Oliwier, 

Dinah, Fatma, Henryk Linde, kapitan Glen, doktor Clary. 

 postacie historyczne: gen. Gordon, Mahdi. 

 bohaterowie – zwierzęta: Saba, King. 



 

5. 05. 2020 r. 

Temat: Na szlaku wędrówki Stasia i Nel. 

1. Wizyta Fatmy u pana Rawlisona. 

2. Pierwsze spotkanie z kapitanem Glenem i doktorem Clarym. 

3. Niezwykłe prezenty z okazji Bożego Narodzenia. 

4. Tajemnicze porwanie dzieci. 

5. W „szponach” burzy piaskowej. 

6. Pojawienie się Saby udaremnieniem szansy na ratunek. 

7. Przed obliczem proroka Mahdiego. 

8. Spotkanie z lwem – uwolnienie z rąk porywaczy. 

9. Potężna ulewa połączona z atakiem lwów. 

10. Pobyt w „Krakowie” – przyjaźń ze słoniem. 

11. Odkrycie obozu Lindego ratunkiem dla chorej Nel. 

12. Pobyt na Górze Lindego – puszczanie latawców. 

13. Wśród współplemieńców Kalego – pokonanie Samburów. 

14. Zemsta czarowników – zniszczenie worków z wodą. 

15. Niespodziewany ratunek – ponowne spotkanie kapitana i doktora. 

 

6. 05. 2020 r. 

Temat: Egzotyczny świat ludzi i przyrody w powieści Henryka Sienkiewicza  

„W pustyni i w puszczy”. 

 

 Znaczenie słów i terminów: 

 

 egzotyka – ogół cech właściwych krajom o odmiennym klimacie i odmiennej 

cywilizacji; 

 flora – ogół gatunków roślin występujących na danym obszarze; 

 fauna - ogół gatunków zwierząt występujących na danym obszarze; 

 fatamorgana – miraż; zjawisko powstawania pozornego obrazu odległego obiektu 

w wyniku różnych współczynników załamania światła w warstwach powietrza o 

różnej temperaturze i gęstości; 

 burza piaskowa – zjawisko atmosferyczne polegające na unoszeniu przez siłny 

wiatr olbrzymich ilości piasku. 

 

 

 



  Obrzędy i zwyczaje przedstawione przez Sienkiewicza w powieści: 

 braterstwo krwi: osobom zawierającym braterstwo nacinano skórę na ramieniu, 

moczono w ich krwi kawałki surowej wątroby zwierzęcej i podawano do 

zjedzenia; jeśli kawałki zostały połknięte – braterstwo było zawarte;  

 święte miejsce: miejsce, w którym ukrywały się kobiety, dzieci w czasie wojen 

plemiennych; 

 ścinanie niewolników: po śmierci króla i po nastaniu nowego króla zwyczaj 

nakazywał ścinanie niewolników, im większa była liczba ściętych, tym większym 

szacunkiem otaczano władcę. 

 Nazwy gatunków afrykańskich 

a) roślin – np. daktylowce, mimozy, bananowce, baobaby, sykomory, drzewa 

chlebowe, róże jerychońskie, drzewa nabaku, akacje. 

b) zwierząt – np. wielbłądy, „wobo” (serwal lub gepard), lwy, słonie, antylopy, 

zebry, hieny, dziki ndiri, goryle, flamingi. 

 

8. 05. 2020 r. 

Temat: Przygotowujemy się do charakterystyki Stasia Tarkowskiego – bohatera 

powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. 

 Rzeczowniki będące nazwami cech: 

 Dzielność i odwaga, zwłaszcza w walce; inaczej bohaterstwo – męstwo  

 Zdolność szybkiego, praktycznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach; inaczej 

zaradność – spryt 

 Śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa; umiejętność panowania 

nad strachem – odwaga 

 Wiedza nabyta w wyniku nauki lub doświadczenia i umiejętność jej wykorzystania 

– mądrość  

 Zdolność znoszenia trudów; odporność, np. na głód, długotrwały wysiłek fizyczny 

– wytrzymałość 

 Poczucie osobistej godności, wartości własnej, własnego środowiska, narodu – 

duma 

 Kierowanie się w postępowaniu życzliwością dla otoczenia; łagodność – dobroć 

 Sprawowanie nad kimś opieki; troska, dbałość o kogoś – opiekuńczość 

 Upór, konsekwencja w dążeniu do celu – wytrwałość 

 Zdolność zachowania spokoju w każdej sytuacji; nieokazywanie wzburzenia, 

zdenerwowania – opanowanie 

 Talent do wymyślania różnych rzeczy; twórcze myślenie – pomysłowość 

 Sposób postępowania właściwy rycerzowi, zwłaszcza szlachetność – rycerskość 

 Wykonywanie szybkich, zręcznych ruchów – zwinność 



 

 Plan charakterystyki Stasia Tarkowskiego  

1. Kim jest bohater?  

- czternastoletni chłopiec, urodzony w Port-Saidzie, syn inżyniera 

Tarkowskiego pracującego przy budowie Kanału Sueskiego, matka Stasia,                     

z pochodzenia Francuzka, zmarła wkrótce po urodzeniu syna.  

2. Jak wygląda?  

- wysoki jak na swój wiek, wysportowany, jasne włosy, błękitne oczy, cera 

śniada, opalona od częstego przebywania na świeżym powietrzu, na koniec 

podróży wychudł, ale też zmężniał, jego rysy wyostrzyły się. 

3. Jakim chłopcem był Staś?  

 
Cechy  

 
Zdarzenia (sytuacje) 

odważny, 
mężny 

- zastrzelił lwa i porywaczy,  
- poszedł w nocy w głąb dżungli po lekarstwo dla Nel,  
- nie przyjął wiary Mahdiego 

sprytny, 
mądry, 
pomysłowy 

- pozostawianie śladów dla pogoni za porywaczami,  
- urządzenie schronienia w baobabie,  
- puszczanie latawców z wiadomością o ich położeniu, 

dobry, 
rycerski, 
opiekuńczy 

- skonstruowanie palankinu dla Nel, żeby mogła bezpiecznie 
jechać na wielbłądzie, 
- zasłonił Nel przed uderzeniami korbaczem, 
- oddawał jej całe lekarstwo; 
- zapewniał jej bezpieczeństwo; 
- zawsze pocieszał Nel; 

wytrzymały, 
wytrwały, 
zdolny do 
poświęceń 

- dzielnie wytrzymywał wszelkie trudy podróży, nigdy się nie 
skarżył; 
- całe jedzenie, jakie zdobył w Chartumie, oddawał Nel, sam 
wykradał karmę wielbłądów; 
- zachował dla przyjaciółki ostatnie krople wody w ostatnim etapie 
wędrówki; 

dumny - nie prosił Beduinów nigdy o nic dla siebie, 
- nie ukorzył się przed Mahdim; 

opanowany - opanował strach stając oko w oko z lwem; 
- zachował spokój, gdy wobo czaił się na Nel; 

zwinny - doskonale jeździł konno, 
- świetnie radził sobie z jazdą na wielbłądach. 

 

4. Ocena postaci (własne zdanie o bohaterze). 

 



 

 

 

 


