
TEMATY DO REALIZACJI 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”?  

 

 Wykonaj sprawdzian i prześlij odpowiedzi. Podaj numer zadania i zapisz 

poprawną odpowiedź. Odpowiedzi prześlij od razu po wykonaniu. Zadania 

wykonuj samodzielnie. 

 SPRAWDZIAN ZNAJOMOŚCI TREŚCI LEKTURY  

HENRYK SIENKIEWICZ „W PUSTYNI I W PUSZCZY” 

1. W którym kraju rozpoczyna się akcja powieści? 

a)  w Polsce;                 b) w Anglii;                      c) w Egipcie;              d) w Sudanie. 
 

2. Akcja powieści rozpoczyna się przed świętami; 

a) Wielkanocnymi;                                        c) Bożego Narodzenia;  

b) Niepodległości;                                         d) żadna odpowiedź nie jest poprawna; 
 

3. Jakiej rasy był Saba? 

a)  doberman;               b) bernardyn;                   c) sznaucer;                d) mastyf. 
 

4. Z jakiego powodu Staś i Nel zostali porwani? 

a)  dla okupu;                        c) na handel;          

b)  z zemsty;                          d) na wymianę za jeńców. 
 

5. Beduini, którzy przewodzili karawanie wiozącej porwane dzieci, to: 

a) Kali, Mahdi i Idrys;                              c) Idrys, Gebhr i Chamis; 

b) Smain, Mahdi i Gebhr;                       d) Gebhr, Idrys i Mahdi. 
 

 



6. W Chartumie dzieciom pomógł: 

a) Smain;             b) Grek Kaliopuli;            c) kalif Abdullahi;           d) Seki-Tamala. 

 

7. Mea i Kali to bohaterowie, którzy 

a) towarzyszyli w wędrówce dzieciom;         c) podarowali chininę chorej Nel; 

b) brali udział w porwaniu dzieci;                   d) uwolnili dzieci z rąk porywaczy. 
 

8. Dlaczego Staś nie chciał przyjąć wiary Mahdiego? 

a)  nie znał jej;                                        c) nie odpowiadała mu; 

b)  bał się;                                               d) nie chciał zaprzeć się swojej wiary. 
 

9. W jakich okolicznościach dzieci uwolniły się od porywaczy? 

a)  uciekli;                                                b) zamieniono ich na dzieci Fatmy; 

b)  Staś zastrzelił porywaczy;                d) uwolnili ich Beduini. 
 

10.  Jak Staś nazwał kryjówkę w wielkim baobabie? 

a) Polska;         b) Warszawa;                   c) Gniezno;           d) Kraków. 
 

11.  Z jakiego powodu Staś uratował słonia? 

a) na prośbę Kalego:                            b) na prośbę Nel; 

c) aby mieć dużo mięsa;                      d) wszystkie odpowiedzi są poprawne. 

12. W jakich okolicznościach Staś zdobył chininę? 

a) Otrzymał w obozie chorych na śpiączkę.                     

b) Kupił od karawany Beduinów. 

c) Znalazł w opuszczonej wiosce murzyńskiej.               

d) Otrzymał od umierającego Francuza. 

13.  Geograf Linde zmarł, ponieważ  

a) poranił go ciężko lew.                  c) poranił go ciężko dzik. 

b) zachorował na śpiączkę.              d) zachorował na ospę. 

 



14.  Nasibu to Murzyn 

a) przygarnięty przez Stasia po śmierci Lindego. 

b) zamieszany w porwanie Stasia i Nel. 

c) mieszkający w wiosce Kalego. 

d) towarzyszący wyprawie doktora Clarego. 
 

15.  Kto odnalazł Stasia i Nel? 

a) ludzie geografa Lindego.                     c) pan Rawlison i pan Tarkowski. 

b) wojownicy Mahdiego.                         d) kapitan Glen i doktor Clary 
 

16. Co to jest zeriba? 

a) rodzaj strzelby;                                     b) taniec murzyński; 

c) roślina jadalna;                                     d) ogrodzenie z gałęzi cierniowych. 

 

17. Wyjaśnij znaczenie wyrazów: 

a) oaza – .............................................................................................................. 

b) karawana – ...................................................................................................... 

c) fatamorgana – ................................................................................................. 

d) dromader – ...................................................................................................... 

 

 Zapoznaj się z biografią Henryk Sienkiewicza i uzupełnij zdania: 

1. Sienkiewicz urodził się w ……………………………………. w ……………. roku. 

2. Pisarz ukończył gimnazjum w …………………………………… 

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

4. Pseudonim Sienkiewicza – ………………………………… . 

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

6. ……………………………………… to miejscowość w polskich górach najchętniej 

odwiedzana przez Sienkiewicza. 

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

8. Znany cykl powieściowy „Trylogia” składa się z powieści: …………………………. 

9. W 1905 roku Sienkiewicz otrzymał …………………………………………… 

10.  Henryk Sienkiewicz zmarł w mieście ……………………….na terenie ………………………….  

w ………….. roku. 



 

4. 05. 2020 r. 

 

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

Sienkiewicza. 

 

 Napisz, gdzie rozgrywają się wydarzenia. Poddaj nazwę kontynentu, państwa, 

gdzie rozpoczyna się akcja, najważniejsze miejsca na trasie wędrówki Stasia I Nel. 

 

 Kiedy rozgrywają się wydarzenia? 

 

 Wypisz postacie: 

 główni bohaterowie: 

 drugoplanowi bohaterowie: 

 postacie epizodyczne: np.  

 postacie historyczne: 

 bohaterowie – zwierzęta: 

 

5. 05. 2020 r. 

Temat: Na szlaku wędrówki Stasia i Nel. 

 Uporządkuj chronologicznie plan wydarzeń i zapisz go w zeszycie. 

o Potężna ulewa połączona z atakiem lwów. 

o Pobyt na Górze Lindego – puszczanie latawców. 

o Tajemnicze porwanie dzieci. 

o Niespodziewany ratunek – ponowne spotkanie kapitana i doktora. 

o Pierwsze spotkanie z kapitanem Glenem i doktorem Clarym. 

o Pobyt w „Krakowie” – przyjaźń ze słoniem. 

o Niezwykłe prezenty z okazji Bożego Narodzenia. 

o Wśród współplemieńców Kalego – pokonanie Samburów. 

o Pojawienie się Saby udaremnieniem szansy na ratunek. 

o Odkrycie obozu Lindego ratunkiem dla chorej Nel. 

o W „szponach” burzy piaskowej. 

o Spotkanie z lwem – uwolnienie z rąk porywaczy. 

o Wizyta Fatmy u pana Rawlisona. 

o Zemsta czarowników – zniszczenie worków z wodą. 

o Przed obliczem proroka Mahdiego. 

 



 

6. 05. 2020 r. 

Temat: Egzotyczny świat ludzi i przyrody w powieści Henryka Sienkiewicza  

„W pustyni i w puszczy”. 

 

 Wyjaśnij znaczenie podanych słów i terminów: 

 

 egzotyka - ………………………………………………………………………………………………….. 

 flora - ………………………………………………………………………………………………………… 

 fauna - ………………………………………………………………………………………………………. 

 fatamorgana - …………………………………………………………………………………………… 

 burza piaskowa - ……………………………………………………………………………………….. 

 

 Opisz, na czym polegały obrzędy i zwyczaje przedstawione przez Sienkiewicza w 

powieści: 

 braterstwo krwi (informacji szukaj pod koniec rozdziału XXXVIII [38.] 

 święte miejsce (informacji szukaj w połowie rozdziału XL [40.] 

 ścinanie niewolników (informacji szukaj pod koniec rozdziału XLI [41.] 

 

 Wypisz po 10 nazw gatunków afrykańskich 

a) roślin; 

b) zwierząt. 

 

8. 05. 2020 r. 

Temat: Przygotowujemy się do charakterystyki Stasia Tarkowskiego – bohatera 

powieści Henryka Sienkiewicza „W pustyni i w puszczy”. 

 

 Odgadnij rzeczowniki będące nazwami cech (dla ułatwienia podana jest pierwsza 

litera i ilość liter): 

 Dzielność i odwaga, zwłaszcza w walce; inaczej bohaterstwo – m……………. (6 liter) 

 Zdolność szybkiego, praktycznego radzenia sobie w trudnych sytuacjach; inaczej 

zaradność – s………..……(5 liter) 

 Śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa; umiejętność panowania 

nad strachem – o………………(6 liter) 

 Wiedza nabyta w wyniku nauki lub doświadczenia i umiejętność jej wykorzystania 

– m………………….…. (7 liter)  



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

– w………………..………………… (12 liter) 

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

d………………… (4 litery) 

 Kierowanie się w postępowaniu życzliwością dla otoczenia; łagodność – 

d……………………. (6 liter) 

 Sprawowanie nad kimś opieki; troska, dbałość o kogoś – 

o………………………………………………. (12 liter) 

 Upór, konsekwencja w dążeniu do celu – w…………………………………………….(10 liter) 

 Zdolność zachowania spokoju w każdej sytuacji; nieokazywanie wzburzenia, 

zdenerwowania – o…………………………………………………. (10 liter) 

 Talent do wymyślania różnych rzeczy; twórcze myślenie – 

p…………………………………………… (11 liter) 

 Sposób postępowania właściwy rycerzowi, zwłaszcza szlachetność – 

r……………………………………… (10 liter) 

 Wykonywanie szybkich, zręcznych ruchów – z…………………………………… (8 liter) 

 

 Na podstawie tekstu lektury uzupełnij plan charakterystyki Stasia Tarkowskiego. 

 

 Plan charakterystyki Stasia Tarkowskiego ( nie układaj zdań, zapisuj 

spostrzeżenia w formie związków wyrazowych) 

1. Kim jest bohater? (ogólne wiadomości na temat Stasia, jego pochodzenia  

i sytuacji rodzinnej). 

2. Jak wygląda? (określenia dotyczące wyglądu zewnętrznego bohatera, można 

wykorzystać cytaty, zapisując je w cudzysłowiu). 

3. Jakim chłopcem był Staś? (wymień zdarzenia lub sytuacje uzasadniające 

podane cechy bohatera). 

 
Cechy  

 
Zdarzenia (sytuacje) 

 
odważny, 
mężny 

 

 
sprytny, 
mądry, 
pomysłowy 

 

 
dobry, 
rycerski, 
opiekuńczy 

 



 
wytrzymały, 
wytrwały, 
zdolny do 
poświęceń 

 

 
dumny 
 

 

 
opanowany 
 

 

 
zwinny 
 

 

 

4. Ocena postaci (własne zdanie o bohaterze). 

 

 Uwaga! Nie redaguj zdań. Na początek zgromadź sobie potrzebne informacje       

i słownictwo. Te ćwiczenia mają Ci pomóc w napisaniu dobrej charakterystyki 

postaci.  

Swoje notatki będziecie mogli porównać z przykładowymi uzupełnieniami, 

które zostaną podane na koniec tygodnia (piątek/sobota). 

Starajcie się pracować z lekturą, a nie z gotowymi wypracowaniami 

internetowymi. 

 

 

 

 


