
KLASA 7     

15.04.2020r., 16.04.2020r.  Temat: Każdy może być dobry – sens życia według 

Ebenezera Scrooge’a 

• podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Dobro i zło, s. 248–252  

Zadania  

1.  Wyjaśnij, kim jest główny bohater tekstu i jak jego charakter uwidacznia się w 

wyglądzie postaci. 

2. Przedstaw  wartości, którymi w życiu kierował się Scrooge i wskaż te, których 

początkowo zabrakło.  

3. Porównaj Scrooge’a z jego siostrzeńcem na podstawie ich rozmowy. Zadanie wykonaj 

w tabelce, podaj 5 różnic. 

4. Opisz uczucia Scrooge’a w chwili, gdy odeszła od niego ukochana kobieta.  

5. Napisz ogłoszenie o zaginięciu Ebenezera Scrooga. W ogłoszeniu zawrzyj opis 

wyglądu postaci, okoliczności zaginięcia, kontakt do ogłoszeniodawcy .  

 

17.04.2020r.   Temat: Przemiana bohatera pod wpływem świąt. 

• podręcznik NOWE Słowa na start!, rozdział 6. Dobro i zło, s. 252–253 

 

Zadania  

1. Opisz, w jaki sposób Boże Narodzenie zostało przedstawione w Opowieści wigilijnej. 

2. Określ, jaki stosunek do świąt Bożego Narodzenia ma na początku opowiadania miał  

Ebenezer Scrooge. 

3. Opisz wybrane święta z przeszłości głównego bohatera. 

4. Nazwij emocje towarzyszące Scrooge’owi w trakcie kolejnych podróży w czasie i 

przestrzeni. 

5. Przedstaw relacje z innymi ludźmi, które miał wcześniej Ebenezer Scrooge i wyjaśnia, 

co się stało z osobami, które dawniej kochał. 

6. Opisz realia społeczne, w których dorastała główna postać utworu. 

7. Określ, co uświadomił sobie bohater opowiadania podczas wizyty ostatniego ducha. 

8. Podaj  przykłady zachowań i decyzji bohatera, które pokazują jego wewnętrzną 

przemianę. 

9.  „Czy Ebenezer Scrooge wykorzystał – Twoim zdaniem – swoją szansę, czy też jego 

przemiana była chwilowa?” 

Podaj pięć argumentów uzasadniających Twoje zdanie- tezę.  



 

 

Proszę odpowiedz na pytanie pracy pisemnej   „Czy Ebenezer Scrooge 

wykorzystał – Twoim zdaniem – swoją szansę, czy też jego przemiana była 

chwilowa?” 

Twoja odpowiedz będzie tezą, którą powinieneś udowodnić za pomocą argumentów. 

Pamiętaj argumenty to takie uzasadnienia, dowody na potwierdzenie Twojego 

zdania.  

Proszę o informację zwrotną. Jak  czujecie się w trakcie nauczania zdalnego? Jak radzicie 

sobie z nowa sytuacją? 

Wszystkie zrobione zadania możecie przesyłać pocztą na adres szkoły albo na Messengera lub 

na  pocztę elektroniczną k.grzonka@soswwarlubie.pl  

Przypominam  o możliwości korzystania z serwisu e- podręczniki. Znajduje się tam elektroniczna 

wersja podręcznika do języka polskiego.  

Pozdrawiam i życzę wytrwałej pracy  

                                                                                                                  Opracowała : mgr Karolina Grzonka 
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