
 

Joanna Kuchta 

Daleko od domu 

Pomysł na lekturę „Latarnik” Henryka Sienkiewicza 

 

Jak dobrze znam „Latarnika” autorstwa Henryka Sienkiewicza? 

1. Prezentowane pytania i polecenia, odwołujące się do najważniejszych informacji  

o noweli H. Sienkiewicza, umożliwiają skontrolowanie stopnia znajomości treści lektury 

wśród uczniów, np. metoda skrzynki pytań. Zabawowa, konkursowa forma zachęca 

uczniów do sprawdzenia wiedzy i sprzyja utrwaleniu wiadomości. 

Ćwiczenie może być dowolnie (np. zgodnie z upodobaniami klasy) zrealizowane: 

a) Nauczyciel przygotowuje kartki z zagadnieniami, po czym umieszcza je w pudełku 

ustawionym na biurku (przykładowe pytania i polecenia znajdują się w Materiałach  

dla nauczyciela). Liczba kartek powinna przekraczać liczbę osób w klasie, tak aby 

wszyscy mogli wziąć udział w losowaniu. Następnie przedstawione zostają zasady 

zabawy. Każdy uczeń za właściwe rozwiązanie wylosowanego zadania otrzymuje  

1 punkt. Jeśli nie potrafi udzielić odpowiedzi, głos może zabrać inna osoba i dodatkowo 

uzyskać punkt. Poszczególni uczniowie po kolei podchodzą do biurka i losują kartki.  

Po upływie czasu przeznaczonego na zrealizowanie zadania podają odpowiedzi. 

Nauczyciel podsumowuje przebieg konkursu i wyłania jego zwycięzcę. Na zakończenie 

wyjaśnia te zagadnienia, których uczniowie nie potrafili rozstrzygnąć.  

b) Kartki z zadaniami mogą być przygotowane przez uczniów. Nauczyciel uprzednio 

wyjaśnia, jak należy je zbudować i dokładnie, czego mają dotyczyć (pytania i polecenia 

powinny dotyczyć świata przedstawionego w lekturze). Uczniowie nie tylko bardziej 

angażują się w tego typu ćwiczenie, lecz także doskonalą umiejętności formułowania 

pytań, budowania wypowiedzeń, czytelnego zapisu oraz przetwarzania zdobytych 

informacji. 

c) Skrzynka pytań może być wypełniona pytaniami i poleceniami przygotowanymi zarówno 

przez nauczyciela, jak i uczniów. Prawdopodobnie niektóre pytania się powtórzą, ale to 

sprzyja utrwaleniu wiedzy. 

d) Zamiast rywalizacji indywidualnej można wprowadzić grupową: klasę dzielimy na grupy 

(dwie lub trzy w zależności od liczebności klasy). Jedna osoba losuje pytanie, natomiast 

odpowiedź jest ustalana w grupie. 
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2. Drugim ćwiczeniem wprowadzającym jest budowanie pytań do krzyżówki (przykładowa 

krzyżówka znajduje się w Materiałach dla nauczyciela). Uczniowie (indywidualnie  

lub w grupach) otrzymują krzyżówkę wypełnioną hasłami związanymi z treścią 

„Latarnika”. Ich zadaniem jest napisanie do haseł takich pytań, w których wykorzystają 

informacje z noweli H. Sienkiewicza. Po upływie czasu przeznaczonego na realizacje 

zadania uczniowie prezentują swoje rozwiązania. Nauczyciel komentuje ich poprawność.  
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Materiały dla nauczyciela 

1. Przykładowe pytania i polecenia konkursowe 

Ile lat miał główny bohater? Jak nazywał się główny bohater? Jakiej narodowości był główny bohater? 

Dlaczego Skawiński pragnął objąć posadę 

latarnika? 

Wymień cztery zawody, których podjął się 

Skawiński zanim został latarnikiem. 

Wymień trzy niepowodzenia, których 

główny bohater doświadczył w swoim 

życiu. 

Opisz zwykły dzień Skawińskiego jako 

latarnika na wyspie. 

Co Skawiński robił w dzień wolny? W jaki dzień tygodnia Skawiński opuszczał 

wyspę? 

Ile lat Skawiński nie widział ojczyzny? Dlaczego Skawiński dostał polskie książki? Dlaczego Skawiński stracił posadę 

latarnika? 

Kim dla Skawińskiego był Falconbridge? Jakich wiadomości Skawiński szukał  

w „Heraldzie” pożyczonym od 

Falconbridge’a? 

W jaki sposób Skawiński był zaopatrywany 

w żywność i wodę? 

Kim był Johns? Co po wypowiedzeniu pracy staje się  

dla bohatera najważniejsze? 

Na ilu kontynentach był Skawiński, zanim 

trafił do Ameryki? 

W jaki sposób Skawiński udowodnił, że był 

walecznym żołnierzem? 

W jaki sposób Skawiński wykonywał 

powierzone mu obowiązki latarnika?  

Czy – zanim Skawiński podjął się pracy 

latarnika – wiedział, z czym się wiąże służba 

morska? 

Gdzie był Skawiński, gdy dowiedział się  

o wakacie na stanowisku latarnika? 

Na co Skawiński wydawał swoją miesięczną 

pensję? 

Jakie wrażenie wywarła na bohaterze polska 

książka, którą dostał w paczce? 
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2. Przykładowa krzyżówka 

    1. A S P I N W A L L  

      2. A F R Y K A   

 3. F A L C O N B R I D G E  

    4. L A T A R N I K   

   5. H A W A N A      

    6. I N D I A N I E   

   7. H E L E N A      

     8. A U S T R A L I A 

9. S K A W I Ń S K I      

   10. B R A Z Y L I A    
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