
 

Temat: „Hobbit, czyli tam i z powrotem” jako przykład  powieści fantastycznej. 

 

1. Przepisz do zeszytu wyjaśnienie tytułu powieści. 

 

sugeruje, że jest to powieść o fantastycznych istotach – hobbitach,  
a jeden z nich jest ich głównym bohaterem 

     

„Hobbit,  czyli tam i z powrotem”   - podtytuł – uzupełnia tytuł dodatkowymi informacjami 

                                                            wyprawa w nieznane i powrót 

uczestniczy w przygodzie 

 

Przeczytaj uważnie. ( nie przepisuj) 

 

Powieść – obszerny utwór pisany prozą, o charakterze narracyjnym, zazwyczaj z dialogami. 

Posiada fabułę, składa się z wielu wątków, najczęściej występuje w niej wielu bohaterów. 

Rozróżniamy wiele typów powieści na przykład podróżnicze, sensacyjne, obyczajowe, 

historyczne, fantastyczne itd. Powieść „Hobbit, czyli tam i z powrotem” to powieść 

fantastyczna. 

Narracja – wypowiedz narratora, w której prezentuje on ciąg zdarzeń wynikający z przebiegu 

akcji. 

Narrator – fikcyjna osoba, stworzona przez pisarz, która opowiada o tym, co dzieje się w 

utworze. Z opowieści narratora wyłania się świat przedstawiony utworu.  

Fabuła – wszystkie wydarzenia, w których uczestniczą bohaterowie. 

Wątek – ciąg zdarzeń przestawionych w utworze, najczęściej dotyczący jednego bohatera. 

Bohaterowie główni (pierwszoplanowi) to postacie, których działania i przeżycia są w 

utworze najważniejsze – mają decydujący wpływ na rozwój akcji. 

Bohaterowie drugoplanowi to postacie, które są związane z bohaterami pierwszoplanowymi, 

ale ich wpływ na przebieg wydarzeń jest mniej znaczący. 

 

1. Przepisz do zeszytu definicję powieści fantasy. 

Powieść fantasy przedstawia wydarzenia rozgrywające się w świecie fantastycznym, w 

którym rządzi magia. Opowiada o przygodach rycerzy, magów, czarodziejów i wróżek. 

Bohaterowie powieści fantasy walczą ze złem, stojąc na straży dobra. 



 

2. Uzupełnij w zeszycie poniższą tabelkę. Podaj argumenty. 

                                                            Literaturę fantasy 

warto czytać, bo można 
 

nie warto czytać, bo można 

  

 

 

1. Opisz czas i miejsce akcji powieści. Notatkę przepisz do zeszytu. 

 

2. Wymień bohaterów powieści. Notatkę przepisz do zeszytu. 

 

3. Uzupełnij poniższe zdania. Notatkę przepisz do zeszytu. 

 

Powieść „Hobbit, czyli tam i z powrotem” napisał………………………………………………………. 

Bohaterami lektury są…………………………………………………………………………………………………. 

Podczas wędrówki po skarb doświadczają różnych przygód, na przykład: 

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

Z wielu niebezpiecznych sytuacji wychodzą obronną ręką dzięki magicznemu 

pierścieniowi. Pomagają im również…………………………………………………………………………… 

 

 

Uwaga! Na czwartkową lekcję online proszę przygotować się do rozmowy o głównym 

bohaterze ( na ocenę). Przerysujcie poniższą tabelkę do zeszytu, którą będziemy 

uzupełniać podczas zajęć. 

 

Charakterystyka 
BILBA 

Przed wyprawą W czasie wyprawy Po powrocie z 
wyprawy 

Tryb życia    



Zajęcia, 
umiejętności 

   

Cechy osobowości    

 

 


