
TEMAT OBEJMUJE 4 GODZINY LEKCYJNE. 

 

ŚRODA - 01.04.2020r. 

Obejrzyj film oraz streszczenie noweli pt. „Latarnik”.  

https://www.youtube.com/watch?v=BI1sGd1N38c 

https://www.youtube.com/watch?v=K6QuNBEu7oU 

CZWARTEK – 02.04.2020r. 

Temat: Omówienie treści noweli Henryka Sienkiewicza pt. „Latarnik”. 

 

             Tekst noweli znajduje się w podręczniki na str. 331 

Epoka - pozytywizm 

Rodzaj literacki - epika 

Gatunek – nowela 

Nowela to utwór literacki niewielkich rozmiarów, na ogół pisany prozą. Charakterystyczną 

cechą gatunku jest jego konstrukcja: jednowątkowa akcja powinna sprawnie zmierzać do 

punktu kulminacyjnego i rozwiązania.  

 

1. Przeczytaj krótkie streszczenie lektury. 

W małym miasteczku Aspinwall, niedaleko Panamy w dziwnych okolicznościach ginie 

latarnik. Na jego miejsce nie ma wielu chętnych, gdyż praca ta jest trudna i odpowiedzialna. Po 

jakimś czasie, zgłasza się jednak starszy człowiek, który nazywa się Skawiński. Był on 

Polakiem, który przebywał już 40 lat na emigracji. Brał udział w wielu powstaniach  

i wojnach, m.in. w powstaniu listopadowym, wojnie domowej w Hiszpanii, powstaniu na 

Węgrzech i wojnie secesyjnej. Za swoje bohaterstwo otrzymał wiele odznaczeń (cztery krzyże 

i dwie chorągwie). Następnie wyjechał i tułał się po całym świecie. Kopał złoto w Australii, 

poszukiwał diamentów w Afryce, pełnił funkcję strzelca rządowego w Indiach Wschodnich, 

miał farmę w Kalifornii (zrujnowała ją susza), handlował z brazylijskimi dzikimi plemionami 

(jego tratwa rozbiła się na Amazonce), prowadził warsztat kowalski w Helenie w Arkansas 

(stracił go podczas pożaru miasta), był marynarzem, pracował jako harpunnik na statku 

wielorybniczym, posiadał fabrykę cygar w Hawanie (został okradziony przez wspólnika, gdy 

zachorował na febrę). W wieku 70 lat postanowił osiąść na stałe i spędzić swoje ostatnie dni 

jako latarnik. Teraz jego życie upływa spokojnie i monotonnie. Codziennie zapala on latarnię, 

która rozświetla drogę statkom. Pewnego dnia, na łodzi przywożącej mu wodę i żywność, 

Skawiński zauważa paczkę. Znajdują się w niej polskie książki. Jest wśród nich Pan Tadeusz 

A. Mickiewicza. Podczas czytania książki zapomina o tym, gdzie się znajduje. Wspomina 

swoją ojczyznę, za którą tak bardzo tęsknił. Przed oczami ukazują mu się piękne krajobrazy - 

jego ukochana Polska. W końcu zapada w długi, mocny sen. Następnego ranka otrzymuje 

wiadomość, że przez jego zaniedbanie rozbiła się łódź. Dopiero wtedy uświadamia sobie, 

że nie zapalił latarni i jeden ze statków rozbił się. W ten sposób Skawiński traci posadę 

latarnika i rozpoczyna się jego dalsza tułaczka. 

 

2. Przepisz do zeszytu. 

 

Czas akcji - akcja noweli rozgrywa się w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Czas akcji    

                    obejmuje wydarzenia od czasu przyjęcia przez Skawińskiego posady latarnika do  

                    opuszczenia przez niego Aspinwall; trwa kilka miesięcy 

https://www.youtube.com/watch?v=BI1sGd1N38c
https://www.youtube.com/watch?v=K6QuNBEu7oU


Miejsce akcji - samotna wysepka leżąca niedaleko portu Aspinwall, koło Panamy. 

Bohater główny – latarnik Skawiński 

Bohaterowie drugoplanowi - konsul Stanów Zjednoczonych w Panamie, 

                                                 Johns - strażnik   portowy 

 

 

3. Uporządkuj plan wydarzeń noweli i przepisz do zeszytu. 

1. Wspomnienia nowego latarnika o przeżyciach i doświadczeniach całego życia. 

2. Przyjazd Skawińskiego do Aspinwall.  

3. Wspomnienie ojczystego kraju. 

4. Rozmowa z konsulem w sprawie przyjęcia do pracy w charakterze latarnika. 

5. Przysłanie paczki z polskimi książkami. 

6. Sumienne wykonywanie obowiązków, samotność i monotonia codziennych zajęć. 

7. Zaniedbanie obowiązków. 

8. Wyrzucenie z pracy. 

9. Dalsza tułaczka. 

PIĄTEK – 03.04.2020r. 

1. Z podanej listy słów wypisz te, które odpowiadają cechom charakteru     

    Skawińskiego. 

tułacz, egoista, ciekawy świata, niezaradny starzec, samodzielny, zawistny, dobroduszny, 

zazdrosny, arogancki, żołnierz, zmęczony życiem, obojętny wobec piękna przyrody, sprawny 

fizycznie, wytrzymały, niesamodzielny, opanowany, materialista, mądry życiowo, zachłanny, 

porywczy, życzliwy, kocha przyrodę, pechowiec, uczuciowy, brutalny, niewytrwały, samotnik, 

spokojny, kochający ojczyznę, cierpliwy, uczciwy, odważny, silny, szczęśliwy, nieszczęśliwy, 

sumienny 

2. Uzupełnij informacje o bohaterze lektury i przepisz do zeszytu.  

Nazwisko:  ...................................................... 

Adres: ………………………………………. 

Wiek: .............................................................. 

Narodowość: ................................................... 

Przebieg pracy zawodowej:  

 1) ........................................................................ 



 2) ....................................................................... 

 3) ....................................................................... 

 4) ....................................................................... 

 5) ....................................................................... 

 6) ....................................................................... 

 7) ....................................................................... 

 8) ....................................................................... 

 9) ....................................................................... 

 

WTOREK – 06.04.2020r. 

Test sprawdzający wiedzę.  Pytanie wraz z prawidłową odpowiedzią przepisz do zeszytu. 

1. Co stało się z poprzednim latarnikiem? 

       a) zjadł go rekin 

       b) przepadł bez wieści 

       c) spadł z latarni 

2. Kto zatrudnił nowego latarnika? 

     a) prezydent Aspinwall 

     b) konsul Stanów Zjednoczonych 

3. Ile lat miał Skawiński? 

    a) 70 

    b) 30 

    c)  50 

     d)  60 

4. Z jakiego kraju pochodził bohater? 

     a)  Polski 

     b) Aspinwall 

     c)  Waszyngtonu 



5. Gdzie rozgrywa się akcja noweli? 

      a)  Waszyngton 

      b)  Polska 

      c) Aspinwall 

      d) Nowy York 

6. Jaką polską książkę otrzymał Skawiński? 

      a)  Latarnik 

      b)  Ogniem i mieczem 

      c)  Pan Tadeusz 

       d)  Zemsta 

7. Tytułowy Latarnik posiadał fabrykę cygar – w jakim mieście się ona znajdowała? 

a)  Paryż 

b)  Hawana 

c)  Wiedeń 

d)  Warszawa 

 

9. W jakim kraju rozgrywa się akcja noweli? 

a)  Kuba 

b) Panama 

c)  Francja 

d)  Honduras 

 

10. W jaki dzień latarnik mógł schodzić na ląd? 

a)  środę 

b)  wtorek 

c)  niedzielę 

d)  czwartek 

 



11. Dlaczego Skawiński opuścił kraj? 

a)  brał udział w powstaniu styczniowym 

b)  brał udział w zamachu stanu 

c)  był czynnym uczestnikiem powstania listopadowego 

 

 12.  Dlaczego Skawiński stracił pracę latarnika? 

 a)  zapomniał zapalić latarnię 

 b) zaczytał się w otrzymanych z Towarzystwa Polskiego książkach 

 d) zachorował i nie mógł wykonywać swoich obowiązków 

 

                                                                                Pracuj samodzielnie – potrafisz! 

                                                                                                               


