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Wiązka zadań – Nie zawsze tak samo, choc może o tym samym 

 Przez wieki literatura przedstawiała przeżycia ludzi – ich losy, emocje, doznania. Patrząc z perspektywy 

czasu, widzimy, że utwory literackie pisane w różnych czasach podejmowały podobne tematy, czasami 

przedstawiając je podobnie, a czasami inaczej.  Nie ma w historii literatury dwóch takich samych opowieści, 

wątków, bohaterów – ale w wielu utworach, nawet gatunkowo różnych, można odnaleźć „wspólny 

mianownik”, który nazywa się motywem lub toposem. Poniżej znajdziesz definicje pojęć  „motyw” i „topos” 

zaczerpnięte ze „Słownika języka polskiego”. 

 

 

 

 

 

 

Przygotowałam dla Ciebie plakat, na którym przedstawiono motyw podróży w lekturach szkolnych.  Przyjrzyj 

mu się  uważnie, a potem rozwiąż zadania. 

 

MOTYW  
«idea, wątek lub postać utrwalone w kulturze, powtarzające się w 

utworach literackich różnych epok; 

TOPOS 
«stały motyw, temat utrwalony w literaturze» 
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Zadanie 1. 

Na plakacie pojawiło się sześć obrazków. Odgadnij, jakie utwory wykorzystujące motyw podróży zostały 

przedstawione na obrazkach od 1 do 5. Podaj tytuł i autora oraz napisz, kto i w jakim celu podróżował. 

 

Lp. Tytuł Autor Kto i w jakim celu podróżował 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

Zadanie 2. 

Obrazek 6. to symboliczne przedstawienie podróży. Nie dotyczy żadnej konkretnej lektury – stanowi kolejne 

wyzwanie -  od Ciebie zależy, jaki utwór w nim zobaczysz. Zastanów się i podaj tytuły utworów 

wykorzystujących motyw podróży, innych niż w zadaniu 1.  (mogą być również wiersze). 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zadanie 3. 

Z podróżą wiąże się wiele związków frazeologicznych. Niżej podano kilka z nich.  Wyjaśnij ich znaczenie 

własnymi słowami. Jeśli nie potrafisz, zajrzyj najpierw do „Słownika frazeologicznego”. 
 

Związek frazeologiczny Wyjaśnienie znaczenia 

podróż w nieznane 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

żyć na walizkach 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

podróże kształcą 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 4. 

Które z przedstawionych niżej zdjęć najlepiej pasuje do zwrotu „podróż w nieznane”. Uzasadnij swój wybór, 

podając 2 argumenty. 

 

 

Według mnie, do zwrotu „podróż w nieznane” najlepiej pasuje zdjęcie nr ………. 

Argumenty: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 5. 

Wykonując polecenia podane niżej, weź pod uwagę tylko bohaterów, których udało Ci się rozpoznać 

w zadaniu 1. i 2. 

 

A. O którym z bohaterów literackich można powiedzieć, że „podróżował w nieznane”. Uzasadnij swój 

wybór. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. O którym bohaterze literackim można powiedzieć, że „żył na walizkach”. Uzasadnij swój wybór. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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C. Który bohater literacki, opierając się na swoich doświadczeniach, mógłyby stwierdzić, że „podróże  

kształcą”. Uzasadnij swój wybór. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 6. 

Wybierz dowolny utwór przedstawiony na plakacie i napisz, jaką funkcję pełniła podróż w  życiu 

bohatera/bohaterów tego utworu. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 7. 

Wyobraź sobie, że masz możliwość zaproszenia do szkoły jedego z bohaterów  utworów, które przedstawione 

są na plakacie.  

Zredaguj zaproszenie na spotkanie z bohaterem - skierowane do uczniów Twojej szkoły. W treści zaproszenia 

zachęć do udziału w spotkaniu, podając 2 przekonujące argumenty, które równoczesnie pokażą, że znasz 

lekturę. 

 

 
 

 

 

ZAPROSZENIE 
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Zadanie 8. 

Porównaj podróże bohaterów z utworów wskazanych na plakacie. Wskaż co najmniej jedno podobieństwo 

i jedną różnicę. 

Utwory (numer z 
plakatu) 

W czym były podobne podróże 
bohaterów? 

Czym się różniły podróże bohaterów? 

 
Obrazek 2. i 5. 

 

  
 
 

 
Obrazek 3. i  4. 

 

  
 
 

 
Obrazek 1. i  2. 

 

  
 
 

 
Obrazek 2. i  4. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Zadanie 9. 

Wyraz „podróż” można zastąpić wieloma innymi wyrazami. Podaj jak najwięcej synonimów  słowa „podróż”. 
 

podróż to inaczej …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zadanie 10. 

Stwórz rodzinę wyrazów do słowa „podróż”. Niech znajdą się w niej: 2 rzeczowniki, 2 przymiotniki, 2 czasowniki 
 

Rzeczowniki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przymiotniki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Czasowniki: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Zadanie 11. 

Przed Tobą fragment utworu Adama Mickiewicza „Stepy akremańskie”. Utwór powstał podczas jednej 

z podróży poety, a więc wpisuje się w motyw podróży. 

 

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu, 
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi, 
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, 
Omijam koralowe ostrowy burzanu.* 
 
Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu; 
Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi; 
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzenka wschodzi? 
To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu 
 

* ostrów — wyspa, kępa; burzany — rodzaj wielkich ostów kwitnących na czerwono. [przypis] 
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A. Z zacytowanego fragmentu wypisz przykłady co najmniej 2 epitetów, 2 przenośni i 1 porównania. 

 

epitety 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

przenośnie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Porównanie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

B. Napisz, jaką funkcję pełnią w zacytowanym fragmencie wymienione środki poetyckie. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 12. 

Ilustracja poniżej przedstawia pewną tezę, która została pokazana za pomocą słowa i obrazu.  Sformułuj ją 

tylko słowami.  

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 13. 
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Czy zgadzasz się z tezą postawioną przez autora ilustracji z zadania 12. Przedstaw swoje stanowisko w tej 

sprawie i podaj 2-3 argumenty. 

 

Moje stanowisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Argumenty: 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 14. 

Zadania, które przygotowałam, w większości dotyczyły motywu podróży w lekturach szkolnych. Zdjęcia 

poniżej symbolizują  inne motywy pojawiające się w utworach, które czytaliśmy w szkole.  

A. Odgadnij, co to za motywy. 

B. Do każdego z motywów dopisz po 3 tytuły utworów, które go wykorzystują (mogą być również 

wiersze); 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................................................................................................... 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Nie zawsze tak samo, choć może o tym samym – zadania dla uczniów klasy VIII sprawdzające umiejętności 
opisane w podstawie programowej szkoły podstawowej;                                                                                                                
Opracowanie: Ilona Lewandowska 

 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 15. 

Zastanów się i wymień jeszcze inny  motywy, jaki udało Ci się zauważyć, czytając lektury.  Dopisz do niego 

tytuły 3 utworów, które go podejmują. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


