
j. polski klasa VIA z (VA-VIA) 03.04.2020 

Temat: Świat przedstawiony w lekturze „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkiena. 

1. Zapisz w zeszycie datę i temat lekcji. Wykonaj ćwiczenie 2, 3, 6 i 7 na podanej stronie 

internetowej: 

https://epodreczniki.pl/a/dzien-dobry-przygodo/DVTsLvnTS 

2. Odpowiedz na poniższe pytania: 

 

1. Co oznaczał znak, który Gandalf wyskrobał na drzwiach Hobbita? 

2. Co było dołączone do mapy, którą Gandalf przekazał Thorinowi? 

3. Dlaczego Trolle nie zjadły Thorina i jego kompanów? 

4. Jaką właściwość miał pierścień, który Bilbo znalazł przed spotkaniem Golluma? 

5. Kto uratował krasnoludy i Gandalfa przed stadem wilków? 

6. W kogo potrafił zmieniać się Beorn? 

7. Jak Bilbo nazwał swój miecz? 

8. Jak drużyna uciekła z pałacu króla elfów? 

9. Gdzie znajdowało się słabe miejsce Smoka? 

10. Co Bilbo zrobił ze znalezionym arcyklejnotem? 

11. Co się stało z czarodziejskim pierścieniem? 

 

3. Wypisz bohaterów pierwszoplanowych i napisz krótko, kim byli. 

 

4. Połącz podane miejsca akcji z odpowiednimi informacjami dotyczącymi  dni i miesięcy, w których 

rozgrywały się wydarzenia. W kolumnie „Odp.” Zapisz cyfrę i odpowiednią literę. 

 

MIEJSCE AKCJI Odp. CZAS AKCJI 

1. Bag End: nora Bagginsa  a. W przeddzień maja 

2. Gospoda „Pod Zielonym 
Smokiem” 

 b. Sierpień 

3. Rivendell  c. Czerwiec 

4. Mgliste Góry, dom Beorna  d. Od grudnia do wiosny 

5. Mroczna Puszcza, pałac 
króla leśnych elfów 

 
 

e. Dzień Durina 

6. Miasto na Jeziorze – 
Esgaroth 

 f. Koniec kwietnia 

7. Samotna Góra  g. Czerwiec 

8. Jaskinia smoka Smauga  h. Październik/listopad 

9. Dom Beorna  i. Wrzesień 

10. Rivendell  j. 1-8 maja 

11. Bag End: nora Bagginsa  k. lipiec 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/dzien-dobry-przygodo/DVTsLvnTS


5. Opisz krótko jak wyglądali przedstawiciele plemion zamieszkujących Śródziemie 

 

Hobbici 
 
 
 
 
 

Duzi ludzie Elfy 

Krasnoludy 
 
 
 
 
 

Gobliny (orkowie) Trolle 

 

 

Odpowiedzi na pytania zapisuj w zeszycie lub na karcie pracy. Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, zadzwoń 

do mnie na numer: 515831217 lub napisz na adres: asiaklys@op.pl. Zdjęcie wykonanych zadań odeślij na 

podany adres lub komunikator. 

 

mailto:asiaklys@op.pl

