
TEMATY LEKCJI KLASA VII 

1. Ważne pytania. J. Lechoń. 

2. Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. 

 

 

 

 

 

 
 WAŻNE PYTANIA – JAN LECHOŃ *** [PYTASZ, CO W MOIM ŻYCIU] 

 
s. 326–328  

 

1. Portret myśliciela 
Wiersz mówi o miłości i śmierci jako dwóch siłach życia człowieka. 

 Fragmenty, które potwierdzają hipotezę: 

 Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną,  

Powiem ci: śmierć i miłość – obydwie zarówno.  

To one pędzą wicher międzyplanetarny 

2. Eros i Tanatos 

Eros – w mitologii greckiej bóg miłości lub siła spajająca wszechświat, uosobienie miłości 

Tanatos – w mitologii greckiej uosobienie śmierci (brat bliźniak Hypnosa – Snu) 

obraz (podręcznik, s. 328)  

Obraz ukazuje tragiczną scenę finałową z opowieści de Chateaubrianda o Atali, która była Indianką i 

chrześcijanką. Przysięgła swojej matce, że złoży śluby czystości i tak zrobiła. Kiedy zakochała się w młodym 

jeńcu i uciekła z nim do puszczy, tak mocno cierpiała z powodu wewnętrznych rozterek, że popełniła 

samobójstwo. Pocieszycielem był dla niej zakonnik – ojciec Aubry. 

Znaki śmierci:  
– wykopany grób i łopata obok niego;  
– scena składania ciała dziewczyny do grobu rozgrywająca się w jaskini;  
– sylwetka krzyża na zewnątrz;  
– krzyż w rękach zmarłej i jej biała szata (te znaki podkreślają także niewinność dziewczyny);  
napis na oświetlonej części jaskini pochodzący z Księgi Hioba (w tłumaczeniu: wyrastam i więdnę jak 
kwiat, przemijam jak cień chwilowy)  
Znaki miłości:  
– sylwetka młodego mężczyzny przytulającego ciało dziewczyny; 
 – promienie słońca oświetlające scenę w jaskini;  
– czerwone kwiaty widoczne u wejścia do groty  

 

3. Problemy egzystencjalne 

„rozważania egzystencjalne”, kto i kiedy zajmuje się takimi rozważaniami,  

np.  



uczniowie i nauczyciel na tej lekcji, katecheta, rodzice, filozofowie, poeci i pisarze 
 

Ciekawość świata i zdziwienie są zawsze na początku filozofii. 
 Filozof to człowiek, który stawia sobie pytania dotyczące życia, istnienia, otaczającej go 
rzeczywistości.  
Do jakich przemyśleń skłania wiersz Jana Lechonia? 

 

– Jakie siły są decydujące w moim życiu?  

– Co miłość ma wspólnego ze śmiercią?  

– Jak wygląda prawda o ludzkim życiu? 

4. Zadanie domowe PODRĘCZNIK s. 328, pol. 11. 

 

Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. 5 lekcji z lekturą ,,Stary człowiek i morze”. 

Proszę zapoznać się z treścią lektury. 

 
1.  W PORTOWYM MIASTECZKU Z ERNESTEM HEMINGWAYEM, AUTOREM 

OPOWIADANIA NA MIARĘ NAGRODY NOBLA 

 s. 329–330  

 

1. Autor PODRĘCZNIK s. 329 

                                                       Ernest Hemingway 

-korespondent wojenny  

-pisarz   

-żołnierz  

- artysta  

-dziennikarz  

-podróżnik  

-laureat literackiej Nagrody Nobla. 

pierwsze utwory drukował w szkolnym magazynie literackim  

• był zapalonym myśliwym, pływał, jeździł konno, zajmował się połowem ryb, także marlinów (miał własny 

jacht), interesował się corridą, polował na lwy w Kenii  

• w młodości był bokserem (później dorabiał jako partner sparingowy w ringu), lubił sport  

• postrzegano go jako typ macho, brutalnego, jednak odrobinę sentymentalnego  

• przez pewien czas mieszkał na wybrzeżu Kuby (miał dom we wiosce Finca Vigia w pobliżu Hawany, dziś 

muzeum: http://www.youtube.com/watch?v=d_zcqRvXQr0 – dostęp 5.07.2017)  



• Hemingway bardzo lubił koty • przez całe życie miał upodobanie do mocnych wrażeń, brawury, męskiej 

przygody 

poprawna polska wymowa  i odmiana nazwiska autora 

Hemingway 

 D.B. Hemingwaya  

C. Hemingwayowi  

N. Hemingwayem 

 Ms. Hemingwayu 

2. W miasteczku portowym 

Czas: końcówka lat czterdziestych XX wieku (brak dokładnej informacji)  
Miejsce: wioska rybacka w pobliżu Hawany  
Bohaterowie: Santiago, Manolin, w tle: właściciel Tarasu, rybacy  
Problematyka: złowienie wielkiej ryby przez starego rybaka, niezłomna walka człowieka z losem, kilka 
dni z życia starego rybaka, przyjaźń starca i chłopca, życie rybaków  

 

Proszę  napisać ogłoszenie o zaginięciu na morzu łodzi Santiago lub notatkę prasową 

informującą o powrocie rybaka (do wyboru).  
 

3. Reportaż 
                                           Cechy reportażu: 

-autor – obserwator zdarzeń, słuchający relacji świadków, poznający zdarzenia z pewnych źródeł, 
-dążenie do obiektywizmu i rzetelności wykorzystanie środków właściwych dla literatury, 
- unaocznienie zdarzeń (czas przeszły i teraźniejszy),  

-subiektywizm ujawniający się w doborze faktów i ich ułożeniu. 

 

 
Proszę o  opracowanie  wskazanych poniżej  zadań: 

 

1. Opis miejsca  
2. Zajęcia ludzi  
3. Atmosfera panująca w porcie  
4. Wypowiedzi rybaków na temat Santiaga  
5. Technika połowów  
6. Portret Manolina  

 
2. STARY CZŁOWIEK… 

 s. 330–331  

 

1. Był starym człowiekiem... 
Podaj podstawowe informacje na temat bohatera  

a) Znaczenie imienia Santiago………………………… 

b) Wygląd …………………………………………….. 

c) Sytuacja rodzinna…………………………………… 

d) Sytuacja majątkowa………………………………… 

e) Samoocena …………………………………………. 

 



2. Mistrz i uczeń 
 
• wspólne połowy od piątego roku życia chłopca, opowieści o przeszłości,  
• wiarę chłopca w Santiago, podziw („A najlepszym rybakiem jesteś ty”.), 
 • chęć pomocy (stawianie piwa i kupowanie sardynek i przynęty, przynoszenie jedzenia, troska 
podczas nieobecności), 
 • rozmowy o baseballu – kibicowanie Jankesom,  
• stary budzi chłopca rano, by nie musiał tego robić jego pracodawca: „Nie lubię, jak ten mój mnie 
budzi. Bo to tak, jakbym był gorszy od niego”.  
• na morzu Santiago wielokrotnie myślał o chłopcu, chciałby go mieć przy sobie,  
• po powrocie planują wspólne kolejne połowy 
 

3. Bieg życia 
1. Służył jako majtek na statku rejowym pływającym do Afryki (w dzieciństwie)  
2. Łowił żółwie u Wybrzeży Moskitów (uczniowie wskazują to miejsce na mapie: wschodnie wybrzeże 
Nikaragui, Hondurasu)  
3. Brał udział w zakładach – siłował się na ręce, był niepokonany  
4. Zamieszkał w wiosce rybackiej niedaleko Hawany, podjął pracę rybaka 
 

                                 ŻYCIORYS – skrótowy opis życia, działalności, osiągnięć  
• ułożenie elementów konstrukcyjnych: dane nadawcy, miejscowość i data, nagłówek, podpis – jak w 
piśmie urzędowym (np. podaniu)  
• wydarzenia i osiągnięcia zapisane tekstem ciągłym w porządku chronologicznym  

 
 

Przykład tradycyjnego życiorysu 

 

 

                                                                             Hawana, 20 VI 1960 r.  

 Santiago ok. 80 lat  

wdowiec  

                                                    Życiorys  

Urodziłem się 12 I 1890 r. w Hawanie. Musiałem szybko się usamodzielnić. 

Pracowałem jako majtek na statku rejsowym pływającym do Afryki . Z zawodu 

jestem rybakiem. Wiele lat pracowałem na kutrze łowiącym żółwie u Wybrzeży 

Moskitów. Później ożeniłem się i osiadłem w niewielkiej wiosce niedaleko Hawany. 

Od wielu lat pracuję tam jako rybak. Jestem już wdowcem. Kilka lat temu 

przyjąłem pomocnika - chłopca o imieniu Manolin – aby nauczyć go rybackiego 

fachu. Mam duże doświadczenie. Świetnie znam tutejsze wody. Mimo wieku wciąż 

jestem silny i mogę ciężko pracować.  

                                                                                              Santiago 

 

 
Schemat CV bohatera, proszę uzupełnić zgodnie z treścią lektury. 

 

                                                                                  Curriculum vitae  
Dane osobowe: 
 imię, nazwisko  
adres  
 wiek 
stan cywilny 
Wykształcenie: 
Przebieg pracy zawodowej:  



–  
–  
–  
Praktyczne umiejętności:  
Zainteresowania: 
Hawana, 20 VI 1960 r.                                                                                                                  Santiago 
 
 
 

4. Czego nie pisze się w życiorysach, czyli charakterystyka 
Cechy charakteru  Sytuacje  

niezłomny, nieugięty, niestrudzony  mimo licznych trudności nie przerwał połowu 
marlina ani obrony złowionej ryby przed rekinami; 
znosił nieludzki wysiłek i ból  

 
wytrwały, cierpliwy  potrafił długo dać się ciągnąć marlinowi, czekać 

na okazję, by go złowić; znosił długotrwały ból;  
wspominał, jak przetrzymał całodobowy 
pojedynek z Murzynem  

 
odważny, dzielny, nieustraszony  samotnie wypłynął w długi i daleki rejs  
silny (fizycznie i psychicznie)  w młodości zwyciężał w siłowaniu się na rękę,  

teraz, mimo że stary i słabszy, dał radę ogromnej 
rybie  

 
siłą woli narzucił swoją wolę słabnącemu ciału  

pogodny, wesoły, optymista, cieszy się tym, co 
ma  

mimo 84 dni bez złowionej ryby ciągle wypływa, 
liczy na nadejście szczęścia;  
mimo biedy cieszy się ze zwycięstw Jankesów w 
Lidze Amerykańskiej i nie przejmuje ich 
porażkami, które uważa za przejściowe, wierzy, 
że Wielki Di Maggio wróci do formy;  
niezależnie od sytuacji nigdy nie traci nadziei,  
stara się w każdej sytuacji dostrzegać jej 
pozytywny aspekt; nawet po zjedzeniu marlina 
przez rekiny nie rozpacza, lecz myśli, że ma 
dobrą łódź i prawie nie uszkodzoną 

 
 
 

  

realista świadomy swoich możliwości, trafnie ocenia 
swoją sytuację podczas połowu marlina i walki z 
rekinami  

opanowany, spokojny, zrównoważony  nigdy nie wpada w panikę, nie gniewa się, gdy 
rybacy z niego kpią  

pokorny  przyjmuje pomoc od chłopca,  

dumny, honorowy , godnie znosi biedę  stara sie zachować pozory, że może sobie sam 
poradzić (mówi np. o garnku z ryżem na kolację, 
umyciu się); twierdzi, że znudziło mu się jedzenie; 
nie pożycza pieniędzy („Bo to najpierw 
pożyczasz, a potem żebrzesz”.);  



zamierza odwdzięczyć się właścicielowi Tawerny 
za pomoc (jedzenie), gdy złowi rybę  

staranny i sumienny, obowiązkowy  pracuje rzetelnie, dokładnie umieszcza linki z 
przynętą na odpowiedniej głębokości i kontroluje 
je; upomina siebie, by myśleć tylko o tym co 
należy i nie zajmować się głupstwami („Myśl tylko 
o tym, co należy”); uważa codzienny trud za 
obowiązek mężczyzny  

skłonny do refleksji, mądry, doświadczony 
życiowo  

zastanawia się nad różnymi sprawami 
dotyczącymi życia i śmierci, człowieka i natury, 
konieczności zabijania; zastanawia się czy marlin 
dużo widzi pod wodą, na głębokości; jak wygląda 
morze  

 

 
Rodzaj narracji 

NARRATOR 
 trzecioosobowy, wszystkowiedzący, bezstronny 
 
MONOLOG bohatera 

a) Zewnętrzny prowadzony na głos, np. „– Szkoda, że nie ma tu chłopca – powiedział głośno”. 
b) Wewnętrzny zapis myśli, np. „Nie mogę nic z nim zrobić i on nie może nic zrobić ze mną – pomyślał”. 

FUNKCJA monologu:  

– poszerzenie perspektywy czasowej i przestrzennej (wspomnienia, plany)  

– pogłębienie charakterystyki bohatera  

– wprowadzenie tonu podniosłego, uroczystego  

– przeplatanie fragmentów monologowych i opisowych zwiększa dramatyzm opowieści (przypomina 
technikę filmową)  

                                         
3. I MORZE … 

 

 

1. Morze 
 
 
 o świcie: „[...] zapach lądu pozostał już w tyle, a on wiosłował prosto w czystą, poranną toń oceanu. 
Dostrzegł w morzu fosforescencję wodorostów. [...] Stary czuł w mroku zbliżanie się świtu, a wiosłując, 
słyszał drżący dźwięk, gdy latające ryby wyskakiwały z wody, i syk ich sztywnych, napiętych skrzydeł, 
kiedy wzbijały się w ciemność”.  
za dnia: „Woda stała się ciemnoniebieska, tak ciemna, że prawie fioletowa: Kiedy w nią spojrzał, 
zobaczył w ciemnej wodzie czerwono rozsiany plankton i dziwne światło rzucane przez słońce. [...] 
Dziwne światło, które słońce, podniósłszy się wyżej, zapalało w wodzie, wróżyło dobrą pogodę, 
podobnie jak kształt obłoków nad lądem. [...] nic nie ukazywało się na powierzchni, prócz jednej czy 
drugiej plamy żółtych, zbielałych od słońca wodorostów sargassowych i fiołkowego, kształtnego, 
opalizującego, żelatynowego pęcherza portugalskiej meduzy, unoszącej się tuż przy łodzi”.  
 
 

 



La mar (rodzaj żeński) Tak mówią na morze ci, co je kochają, traktują je jak kobietę 
 El mar (rodzaj męski) Młodzi rybacy, którzy traktują morze jak przeciwnika, wroga 
 
„Zawsze nazywał w myśli morze: la mar, bo tak nazywają je ludzie po hiszpańsku, gdy je kochają. 
Czasami ci, co je kochają, mówią o nim złe słowa, ale zawsze tak, jakby chodziło o kobietę. Niektórzy 
młodzi rybacy [...] – mówili o nim el mar, co jest rodzaju męskiego. Mówili o nim jak o przeciwniku 
bądź miejscu, bądź nawet wrogu”. 

 
2. Marlin 
MARLIN – ryba należąca do rodziny żagnicowatych, występująca w ciepłej strefie wód oceanicznych, 
wyróżniająca się charakterystyczny szpicem utworzonym z przerośniętej górnej szczęki, osiągająca długość do 5 
metrów, ciężar do 1000 kg, ubarwienie zazwyczaj szare lub stalowoniebieskie; drapieżnik żywiący się rybami i 
głowonogami; potrafi płynąć wiele godzin, osiągając prędkość ok. 90 km/godz. 

3. Co potrafi człowiek i co człowiek może wytrzymać 
1. dzień  Wypłynięcie w morze przed świtem.  

Obserwacja morza, spotkania z morskimi 
stworzeniami: latające ryby, rybitwy, sokół morski, 
który pomaga szukać ryb, delfiny, meduza.  
Zarzucenie przynęty.  
Mówienie do siebie.  
Południe – złapanie przynęty przez marlina, 
pociągnięcie łódki w dal  

1. noc  Nieustające holowanie łodzi przez marlina.  
Swoisty pat („nie mogę nic z nim zrobić i on nie 
może nic zrobić ze mną”).  
Odcięcie linek – poświęcenie innych zdobyczy dla 
wielkiej ryby.  

 
2. dzień  Marlin nadal płynie, nie męczy się.  

Przybycie małego drozda.  
Krwawienie lewej ręki.  
Zjedzenie złowionego tuńczyka.  
Skurcz ręki.  
Pierwsze wypłynięcie marlina.  
Modlitwa o pomoc w złowieniu ryby, „układ z 
Bogiem”.  
Wspominanie pojedynku z Murzynem.  
Złowienie delfina.  

2. noc  Wypatroszenie delfina, zjedzenie kawałka mięsa.  
Próba odpoczynku – krótki sen.  
Skoki marlina ponad wodę - napełnia powietrzem 
pęcherze na grzbiecie, co uniemożliwia mu 
odpłynięcie w głębinę.  

 
Zmęczenie ryby i płynięcie z prądem na wschód.  

3. dzień  Zataczanie kręgów przez rybę.  
Walka – trzymanie i stopniowe naciąganie linki.  
Uderzenie marlina o drucianą przyponę.  
Próby przyciągnięcia ryby do łodzi.  
Wbicie harpuna w grzbiet marlina – ostatni skok 
śmiertelnie ugodzonego – koniec walki.  
Przytwierdzenie ryby do burty łodzi, początek 
powrotu do domu.  
Godzina wytchnienia.  
Atak pierwszego rekina („Za dobre to było, żeby 
trwać”)  
Zabicie rekina. Przywabienie innych zapachem 
krwi.  



Utrata harpuna w czasie walki z rekinami.  
Kolejny rekin – złamanie ostrza noża.  
Kolejne rekiny – walka wiosłem, palką i rumplem aż 
do zachodu słońca.  

3. noc  Walka z rekinami w ciemności.  
Atak całego stada rekinów o północy.  
Utrata całej ryby.  
Kolejny atak – na szkielet.  
Powrót do domu 

 
4. Rekiny 
 
Przywabiony krwią marlina pojawia się pierwszy rekin. Ogromny żarłacz mako wgryza się w martwego 
olbrzyma. Osiem rzędów kłów w jego paszczy budzi respekt. Jednak Santiago broni swojej zdobyczy, wbija 
harpun w łeb rekina. Rekin idzie na dno. Niestety marlin krwawi mocniej. Przypływają kolejne rekiny. Dzielny 
rybak walczy ze wszystkich sił, jednak traci harpun, potem nóż i nie ma w zasięgu ręki skutecznej broni. Wkrótce 
z ryby pozostaje tylko szkielet... 
 

5. Okrutny, dobry i piękny... ocean 
• Bohater kochał morze, znał je.  
• Ono go żywiło, dało mu utrzymanie, zdrowie (co dzień wypływał na połów, dla wzmocnienia pił tran, jadł 
jaja żółwi).  
• Czuł się bezpiecznie na wodzie („wiedział już, że nikt nie jest nigdy samotny na morzu”).  
• Morskie stworzenia traktował z szacunkiem, podziwem. Rozmawiał z nimi (nie tylko z powodu 
doskwierającej mu samotności).  
• Postrzegał ocean jako okrutny i niepojęty, ale też dobry, piękny, nieokiełznany, tajemniczy.  
Morze miało dla niego kobiecą naturę, wprowadzało równowagę do męskiego świata.  
Rybak, zafascynowany światem natury, przekonany o jej pradawnej mocy, wpisuje się w odwieczny 
porządek świata. Czuje się częścią natury.  

 
 
 

4 . METAFORA LUDZKIEGO LOSU 
 

 

1. Głębia znaczeń 
 
Realistyczny opis połowu jest bardzo precyzyjny. Relacja z walki człowieka z rekinami jest emocjonalna i mocno 

oddziałuje na uczucia czytelnika. Zmagania człowieka z rybą można odczytywać w sposób symboliczny jako  
obraz życia człowieka. 
 

2. Ocean metaforą życia 
latające ryby przyjaciele, 
marzyciele, ekscentrycy  
 

delfiny bracia, osoby mądre, 
radosna, pomocne  

trujące meduzy ludzie podstępni, 
złośliwi, zdrajcy  

żółwie ludzie zamknięci w sobie, 
samotnicy  

marliny ludzie dostojni, wyniośli, 
silni, piękni  

rekiny ludzie źli, brutalni, zabójcy, 
złodzieje, egoiści  

 
3. Błogosławiony trud 
 



Było warto  Nie było warto  
• przełamał się, zrzucił „klątwę” losu  

• pokonał swoje słabości  

• uwierzył we własne siły – dowiódł, że jeszcze jest 

sprawny i silny  

• zyskał szacunek wśród ludzi z wioski  

• pokazał, ile wart jest człowiek  

• ta wyprawa może być początkiem nowego etapu 

połowów  

• złowił największą rybę  

• został pokonany przez rekiny, które 
całkowicie zjadły złowioną rybę, powrócił z 

samym szkieletem  

• stracił kilka dni i wiele sił  

• stracił narzędzia pracy: linki, harpun, nóż, 

zniszczył łódź  

• zabił wspaniałą rybę, ale bezcelowo, nawet 
nie zdobył dzięki temu jedzenia ani środków na 

życie 

 
4. W stronę archetypu 
Postawa bohatera jest realizacją archetypu człowieka zmagającego się z losem i jego przeciwnościami. Motyw 
ten jest obecny w literaturze od najdawniejszych epok, gdyż ukazuje głęboką prawdę o ludzkim życiu. Jest 
aktualny w każdym miejscu i czasie. 
Jak Syzyf trudzi się mozolnie, upada i wciąż od nowa rozpoczyna zmaganie się z losem 
Opowieść Hemingwaya ma charakter uniwersalny, ponadczasowy. Każdy z nas – stojąc przez ciężkim 
wyzwaniem, wydawałoby się niemożliwym do wykonania – może przypomnieć sobie postawę starego rybaka, 
jego wytrwałość i mądrość. 

5. Zadanie domowe PODRĘCZNIK s. 331, pol. 28. (walory opowiadania). 


