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Klasa  VII - 02.06.20r. 

 

Temat1: Wśród  przeciwności  losu - "Latarnik"  jako  nowela  psychologiczna. 

 

Temat2: Sugestia  i  aluzja - komunikacja  nie  wprost. 

 

Temat1. 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  wczorajszej  lekcji  scharakteryzowaliśmy  bohatera  noweli  

"Latarnik". Dziś  ponownie  odniesiemy  się  do  jego  losów, zobaczymy  czego  symbolem  

stała  się  dla  niego  latarnia, w jaki  sposób  czytana  książka  dokonała  kolejnego  

poważnego  przewrotu  w  jego  życiu.  

  

 Jak  dobrze  pamiętacie  w  "Latarniku"  akcji  jest  niewiele - głównie  mamy  opis  

życia  Skawińskiego  w  latarni. O  jego  wcześniejszych  przeżyciach  dowiadujemy  się  z  

retrospekcji - gdzie  autor  wymienia  wszystkie  zawody  w  jakich  pracował  bohater  i  

walki, w  których  uczestniczył. Jest tego  dużo - przykładowo  mamy  do  czynienia  z  

około  12  różnymi  zawodami. Jeśli  chodzi  o  udział  w  walkach - też  jest  ich  sporo. 

Czemu  ma  służyć  takie  nagromadzenie  faktów? 

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 

Nagromadzenie  wielu  faktów  z  życia  bohatera  miało  służyć  podkreśleniu: 

- jego  cech  charakteru, zwłaszcza  tych  związanych  z  niepoddawaniem  się  

przeciwnościom  losu, 

- pecha, z  którym  ciągle  mierzył się  bohater, 

- tułania  się  po  świecie, szukania  własnego  miejsca 

 

Symbol  latarni: 

- dom, bezpieczna  przystań, 

- drogowskaz ( oświetla, wskazuje  drogę ), 

- samotnia, pustelnia 

 

Samotność - jest  świadomym  wyborem  bohatera. Marzy  o  odpoczynku - dlatego  

przyjmuje  posadę  latarnika. Ma  nadzieję, że  samotne  życie  złagodzi  jego  tęsknotę  za  

ojczyzną. W  monotonii  codziennych  zajęć  odnajduje  upragniony  spokój. 

Rola  literatury  w  życiu  człowieka - Pod  wpływem  lektury  "Pana  Tadeusza"  w  

Skawińskim  budzi  się  ogromna  tęsknota  za  ojczyzną. Książka  przywołuje  żywe  

wspomnienie  opuszczonego  przed  laty  kraju - bohater  czuje  się  tak, jakby  przeniósł  się  

w  rodzinne  strony  i  doznaje  silnego  wzruszenia. Przechodzi  przemianę - odzyskuje  

ojczyznę, wspomnienia, tożsamość. Sienkiewicz  uświadamia, że  literatura  polska  w  
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czasach  niewoli  powinna  podtrzymywać  naród  na  duchu  i  umacniać  miłość  do  

ojczyzny. 

 

3. W  ramach  podsumowania  obejrzyj  filmik - trwa  około  17  minut  

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg 

 

 

Temat2: Sugestia  i  aluzja - komunikacja  nie  wprost. 

 

1. Przeczytaj. 

  

Czym  jest  komunikacja  nie  wprost? 

 W  wielu  sytuacjach  nie  przekazujemy  wprost  swoich  sądów, próśb, uczuć, 

komentarzy  itp. ale  używamy  między  innymi  związków  frazeologicznych, metafor  czy  

eufemizmów. Odczytanie  takiego  przekazu  jest  najczęściej  możliwe  dzięki  domyślności  

rozmówcy  i  temu, co  go  łączy  z  nadawcą - kultura, wiedza, zwyczaje  itp. 

 

Zobacz  przykłady  takich  sytuacji.  

 
 

Na  pierwszym  obrazku  dziewczyna  jest  bardzo  zadowolona  z  wycieczki, natomiast  

chłopak - jak  się  domyślamy  nie, ale  zauważcie, że  nie  mówi  o  tym  wprost, ale  

sugeruje, że  może  nie  do  końca  była  ona  przemyślana. 

 

Na  drugim  obrazku  kobieta  używa  związku  frazeologicznego - rzucać  kłody  pod  nogi - 

żeby  wyrazić  swoje  niezadowolenie  i  brak  sympatii  do  osoby, z  którą  musi  pracować. 

 

Na  trzecim  obrazku  mężczyzna, który  zjadł  czekoladki - nie  przyznaje  się  do  tego  

wprost, ale  sugeruje, że  ich  już  nie  ma. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uvssySf52Eg


3 
 

Na  czwartym  rysunku  chłopak, który  mówi, że  jeszcze  nigdy  nie  był  na  koncercie, tak  

naprawdę  oczekuje  na  to, że  kolega  go  na  ten  koncert  zabierze. 

 

To  wszystko  są  przykłady  tego, że  nie  zawsze  mówimy  coś  wprost - np. zamiast  

powiedzieć  koleżance, że  brzydko  wygląda  w  jakiejś  sukience, szukamy  

delikatniejszego  określenia, że  jest  jej  w  czymś  nie  do  twarzy, żeby  nie  zranić  jej  

uczuć. Najczęściej  do  takiego  mówienia  nie  wprost  służą  sugestia  i  aluzja. 

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 

Sugestia - dawanie  czegoś  do  zrozumienia, podsuwanie  komuś  jakichś  myśli  bez  

wypowiadania  ich  wprost. 

 

Aluzja - niezupełnie  jawne  nawiązanie  do  czegoś, odwołujące  się  do  wspólnych  

skojarzeń  z  odbiorcą. 

 

Ćwiczenie - przeczytaj  dialogi  i  zobacz, jaką  informację  chciała  przekazać  osoba  

mówiąca. ( nie  zapisuj ) 

 

Osoba  mówiąca  okazuje  swoje  

niezadowolenie. Gdyby  mówiła  wprost  

informacja  mogłaby  brzmieć: jestem  na  

ciebie  zła, że  tak  późno  zadzwoniłaś, 

bo  tracę  czas  czekając  na  ciebie. 

 

 

 

 

 

Podobnie  jak  na  poprzednim  obrazku  

mamy  do  czynienia  z  niezadowoleniem.  

Mężczyzna, gdyby  mówił  wprost, 

powiedziałby - mój  nowy  trener  jest  

jeszcze  gorszy  niż  poprzedni. 
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Gdyby  zapytany  o  posprzątanie  pokoju  

chłopak  mówił  wprost, odpowiedź  

brzmiałaby - nie  posprzątałem. Tymczasem  

on  sugeruje, że  jego  zdaniem  nie  ma  

dużego  bałaganu - jest to  więc  wykręt  od  

odpowiedzi - nie  wiadomo  czy  posprzątał  

i  już  nie  ma  w  nim  bałaganu, czy  nie  

posprzątał  bo  nie  było  to  konieczne. 

 

 

 

 

 

Dziewczyna  powinna  powiedzieć  

wprost, że  chciałaby  kupić  nowe  

ubrania, ale  żeby  przekonać  do  tego  

tatę, sugeruje, że  jej  rzeczy  są  stare, 

niemodne  i  wymagają  uzupełnienia.   


