
Klasa 7 

czwartek, 14.05. 

 
T:  Rola latarni w życiu Skawińskiego. 

1. Zapisujemy temat. 
2.Zapoznajemy się z tabelą i przepisujemy ją do zeszytu 

 
Znaczenie latarni – przkladowa analiza SWOT 

 Mocne strony Słabe strony 

– praca wprost stworzona dla niego 

– stała praca 

– samodzielność w wykonywaniu 

obowiązków 

– miejsce stałego pobytu po latach 

tułactwa 

– osiągnięcie szczęścia 

– niemożność opuszczania wysepki 

– poczucie uwięzienia 

– samotność 

– konieczność pokonania ponad 

czterystu schodów prowadzących na 

wieżę (nawet kilka razy dziennie) 

Szanse Zagrożenia 

– osiągnięcie stabilizacji życiowej 

ukojenia, spokoju 

– poczucie bezpieczeństwa 

– kres poniewierki życiowej 

– oderwanie się od rzeczywistości 

– niepodołanie obowiązkom na skutek 

np. wieku, choroby, innej 

niedyspozycji i przyczynienie się do 

morskiej katastrofy 

 

 
3.Zapoznanie się z cytatami: 

a) „Potrzebuję sobie powiedzieć: tu już będziesz siedział, to jest twój port”. 

b) „Nadszedł nareszcie dla niego czas spokoju. Poczucie bezpieczeństwa napełniło jakąś niewysłowioną 

tęsknotą jego duszę. Oto mógł na tej skale po prostu urągać dawnemu tułactwu. Dawnym nieszczęściom 

i niepowodzeniom”. 

c) „Skawiński jednak czuł się tak szczęśliwym, jak nigdy w życiu nie był”. 

d) „Skawiński rozmarzał się własnym szczęściem, ale że człowiek łatwo oswaja się z lepszym losem, 

stopniowo nabierał wiary i ufności, myślał bowiem, że jeśli ludzie budują domy dla inwalidów, to 

dlaczegóżby Bóg nie miał wreszcie przygarnąć swego inwalidy? Czas upływał i utrwalał go w tym 

przekonaniu. Stary zżył się z wieżą, z latarnią, z urwiskiem, z ławicami piasku i samotnością”. 

e) „Wszystkiego sam doznał, sam doświadczył, wszystko sam przecierpiał; toteż tym większą mu teraz 

sprawiało rozkosz patrzeć z wysokości na owe matos, podziwiać ich piękność, a być zasłoniętym od 

zdrad. Jego wieża chroniła go przed wszelkim złem”. 

f) „Cały świat teraz zaczynał się dla starca i kończył się na jego wysepce. Zżył się już z myślą, że nie 

opuści wieży do śmierci, i po prostu zapomniał, że jest jeszcze coś poza nią”. 
 

 

4. Piszemy wypowiedź własnymi słowami na temat: Czym była latarnia dla Skawińskiego ? 
 Odczytamy przykłady na lekcji, brak = ocena ndst. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



KLASA 8 

czwartek, 14.05. 

 
T: Wybór własnej drogi życiowej na podstawie fragmentów „Alchemika”P. Coelho (lekcja za 

pośrednictwem Skype`a ) 
 

1. Zapisujemy temat. 
2. Przygotowujemy podręcznik i zeszyt. 

 
T: Przygotowujemy plan rozprawki do tekstu. 

1. Zapisujemy temat. 
2. Przypominamy zasady pisania rozprawki ( korzystamy z informacji podanych na zdjęciach 

na Edmodo). 
3. Przygotowujemy argumenty do rozprawki z zad.9,str.241 z podręcznika. 

4. Piszemy rozprawkę na podany temat (można komputerowo) i odsyłamy do sprawdzenia. 
Po napisaniu sprawdzamy pracę. Jest to zadanie obowiązkowe – czas odesłania – piątek, 15 

maja, godz. 20 00. Później wpisuję oceny ndst. 

 

 

 

 

 

 


