
Zadanie i 

Opracuj szc/.ególowy plan wyplmiedzi monologowej i prLygotuj się Jo wyglos1.enia monologu. który bt;dzie stanowił realiza�jt; tego zadania. 

Zadanie I 

Jaką rolę mogą odgrywać książki w życiu człowieka? Rozważ zagadnienie odwołując się do podanego kolażu oraz wybranych 

tekstów literackich. 

Zadania 

Wymień elementy znajdujące się na tym kolażu. Określ ważność poszczególnych elementów- kształt, linia, kolor, światło, przestrzeń, kompozycja. 
ruch etc. 

Zadanie 2 

Jakie znaczenie metaforyczne można przypisać poszczególnym elementom kolażu? 

książka ................................................................................................................................................... . 

sterta książek ................................................................. _'_ ......................................................................... . 

stert książek, na którą można się wspiąć .............................................................................................................. . 

mur. ........................................................................................................................................................ . 

napisy na murze ........................... , ............................................................................................................... . 

śmieci ..................................................................................................................... •·· ... •··•·· ... •··················· 

chłopiec .................................................................................................................................................... . 

chłopiec stojący na stercie książek i wyglądający poza mur. ..................................................................................... . 

spoglądanie ponad murem ......... ...................................................... .............................................................. . 

motyle .................................................................................................................................................... . 

niebo .................................................................. ·········································· ·--························•·············· 



chmury (białe, kłębiaste) ............................................................................................................................. . 

balon .................................................................................................................................................... .. 

wyspa ................................................................................................................................................... . 

las ....................................................................................................................................................... . 

morze (woda) .......................................................................................................................................... . 

kolor szary ............................................................................................................................................. . 

kolor brązowy .......................................................................................................................................... . 

kolor zielony ........................................................................................................................................... . 

kolor niebieski ......................................................................................................................................... . 

kolor czerwony ......................................................................................................................................... . 

sweter w kolorze czerwonym ......................................................................................................................... .. 

kolor różowy ............................................................................................................................................ . 

kolor żółty .......................................................................................................................................... . 

Zadanie 3 

Sformułuj tezę do podanego tematu odnosząc się do interpretacji kolażu z I i 2 zadania 

Zadanie 4 

Jaką rolę spełniają w życiu człowieka różnego rodzaju książki? 

np. książki historyczne, biografie i autobiografie, książki przygodowe, książki fantasy, książki science-fiction, książki naukowe, podręczniki, 

lektury szkolne, poradniki, pamiętniki . 

Zadanie 5 

Wskaż książkę, która dla Ciebie z jakiegoś powodu stała się ważna. 

Zadanie 6 

Określ, jak na życie wymienionych bohaterów wpłynęły czytane przez nich książki. Podaj, jakie książki czytali wskazani bohaterowie. 

Utwór Bohater Czytana książka Wpływ na życie bohatera 

IV cz. Pustelnik - Gustaw 
Dziadów 

Cierpienia Werter 
młodego 
Wertera 

  
Lalka 

Wokulski 

Izabela Lecka 
Zbrodnia i Rodion Raskolnikow 
kara Sonia 

 

Inny świat Grudzi1iski 
Kostylew 
Natalia Lwowna 

Zadanie 7 

WykorLystując wnioski z wykonanych zadań opracuj szcngólowy plan \\)'powiedLi monologowej i prL)'gotuj si,; do wygłoszenia monologu, który 

będ1.ie stanowił realizację tego zadania. 

Kordian Kordian
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