
Witam Uczniów klasy 7 SP 14. 

W środę 13 maja 2020r. czekają Was następujące zadania: 

1. proszę zapisać temat: Jak wizyty duchów wpłynęły na  Ebenezera Scrooge’a? 
2. proszę uważnie przeczytać notatkę, przepisać ją do zeszytu albo wydrukować i wkleić, 
3. proszę pisemnie wykonać to, co jest napisane kolorem niebieskim. 

 
Powodzenia!!! 
 
Agata Zarych 
 
 

Notatka na następnej stronie na dole! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Co robi? Jaki jest? 

Przed przemianą Po przemianie 

 Żyje samotnie, je skromnie.  

 Oszczędza na ogrzewaniu.  

 Prowadzi firmę przynoszącą duże dochody.  

 Nie daje pieniędzy wolontariuszom.  

 Niewiele płaci swemu pracownikowi.  

 Jest niemiły w stosunku do Cratchita.  

 Nie przyjmuje zaproszenia siostrzeńca.  

 Nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia, 
spędza je samotnie w swym wielkim domu.  

 Odbywa niesamowitą podróż, w której 
przewodnikami są duchy. 

 Podwyższa zarobki swemu pracownikowi 
Cratchitowi i kupuje piecyk do jego gabinetu.  

 Kupuje indyka i daje go w prezencie 
rodzinie pracownika.  

 Idzie do siostrzeńca na świąteczny obiad.  

 Finansuje leczenie Tima.  

 Idzie do kościoła.  

 Przykładnie obchodzi święta Bożego 
Narodzenia. 

 

Co mówi i myśli? 

Przed przemianą Po przemianie 

 Ludzi życzących sobie szczęścia z okazji 
Bożego Narodzenia i Nowego Roku nazywa 
idiotami.  

 Mówi, że święta Bożego Narodzenia  
to bzdura.  

 Nie utrzymuje bliższych kontaktów  
ze swym siostrzeńcem.  

 Jest opryskliwy podczas rozmowy  
z kwestarzami.  

 Nie przyjmuje zaproszenia siostrzeńca  
na świąteczny obiad.  

 Biednych najchętniej pozamykałby  
w więzieniach, domach poprawczych  
i przytułkach.  

 Uważa, że ubodzy powinni umierać, by nie 
było nadmiaru ludności na świecie.  

 Swemu pracownikowi każe odpracować 
dzień świąteczny.  

 Boi się, że po śmierci czeka go kara za to, 
że był skąpy. 

 Dostrzega swoje wady i postanawia się 
poprawić, pragnie pomagać innym i dzielić 
się wszystkim, co posiada.  

 Stara się być dla wszystkich miły.  

 Obiecuje dużą kwotę na cele 
charytatywne.  

 Zauważa, że dzięki swemu majątkowi ma 
duże możliwości czynienia dobra.  

 Uważa się za szczęściarza,  
bo może pomagać innym ludziom. 

 

Co o nim sądzą inni? 

Przed przemianą Po przemianie 

 Duch Marleya uważa go za grzesznika.  

 Była narzeczona mówi o nim, że marzy 
tylko o bogactwie.  

 Żona Cratchita uważa go za człowieka 
skąpego, okrutnego i pozbawionego 

 Narrator nazywa go jednym z najlepszych 
ludzi nie tylko w Londynie, ale nawet  
na całym świecie. 



współczucia.  

 Alfred twierdzi, że jest godny litości, 
ponieważ jego wady go unieszczęśliwiają.  

 Znajomi Alfreda mówią, że jest to człowiek 
pozbawiony uczuć.  

 Narrator opisuje go jako egoistę, chciwca  
i dusigrosza. 
 

Jak bohater się zmienia? – dopisz wyrazy przeciwne (antonimy): 

Przed przemianą Po przemianie 

sknera   

egoista  

ponury  

samotny  

nieszczęśliwy  
 

Przemiana bohatera i jej skutki 

 

 

 

 

 

 

 

Jak żyć, by być szczęśliwym? – zapisz kilka propozycji: 
- 
- 
- 
 

Czy czynienie dobra jest warunkiem osiągnięcia szczęścia? – odpowiedz na to pytanie  
i uzasadnij swoją odpowiedź w kilku zdaniach. 

 

 

Bohater negatywny  

(brak sympatii)  

Samotny, zgorzkniały  

i chciwy starzec, egoista, 

który nie widzi tego,  

co piękne i nie ma 

czystego sumienia.  

Nie jest szczęśliwy 

Bohater pozytywny 

(sympatia)  

Doceniający to,  

co piękne i wartościowe, 

człowiek, którego cieszy 

czynienie dobrych 

uczynków, altruista.  

Jest szczęśliwy 


