
J. POLSKI KL. VI 08.06. I 09.06. 

Witam wszystkich i zapraszam do niezwykłego świata magii przedstawionego na kartach 

lektury. 

 

Temat: Świat niezwykłych postaci, stworów oraz stworków w powieści 

           "Hobbit czyli tam i z powrotem". 

            Magiczna przestrzeń w utworze Tolkiena. 

Powieść Tolkiena jest pełna przedziwnych bohaterów. Trzeba jednak przyznać, 

że wszystkie postacie stworzone przez twórcę lektury mają pewne rysy indywidualne, 

niespotykane w innych utworach z kręgu fantastyki baśniowej. W baśniach często np. 

występują krasnoludki, czyli domowe lub leśne skrzaty. Natomiast krasnoludy Tolkiena 

są zupełnie odmiennymi postaciami, przedstawianymi jako wojownicze plemię trudniące 

się 

zazwyczaj kowalstwem. 

W lekturze pojawiają się postacie: 

I indywidualne: Gandalf, Gollum,  Beorn, Smaug; 

 Gandalf (rozdział 1) • Kim był? • Jakie posiadał umiejętności? 

• Co lubił? • Z kim się przyjaźnił? • Jak wyglądał i jak się ubierał? 

• Jakie miał cechy charakteru? • Jak traktował wędrowców? 

(Kiedy im pomagał? Jak mobilizował ich do samodzielności?) 

• Jak wykorzystywał swoją moc? • Jak traktowali go inni bohaterowie 

powieści? Dlaczego? 

Gandalf – wędrowny czarodziej, przyjaciel hobbitów, krasnoludów i elfów. 

   Był małym staruszkiem o długiej siwej brodzie i krzaczastych brwiach. 

Nosił długi szary płaszcz przepasany srebrną szarfą, wysoki spiczasty kapelusz 

w kolorze niebieskim oraz ogromne czarne buty, odpowiednie dla wędrowca. 

   Często bywał daleko za Pagórkiem i po drugiej stronie Wody. 

Był znanym gawędziarzem zabawiającym na przyjęciach gości opowieściami 

o smokach, goblinach i wielkoludach. „Gdziekolwiek zjawił się Gandalf, 

opowieści i przygody jakby cudem wyrastały dokoła niego”. 

  Wiele wędrował, uwielbiał przygody i potrafił też namówić innych do wyruszenia 

w świat. Jako czarodziej ognia i światła Gandalf słynął z umiejętności wyczarowywania 

wspaniałych fajerwerków, którymi uświetniał przyjęcia. Podobnie jak hobbici, 

lubił palić fajkę i puszczać magiczne kółka z dymu. 

    Stary czarodziej cieszył się sympatią i szacunkiem niemal wszystkich plemion, 

ponieważ był mądry, życzliwy i pomocny. Utrzymywał dobre stosunki z władcami 

krasnoludów i elfów, a także seniorami hobbickich rodów. Czuwał nad wędrowcami 

i pojawiał się zawsze wtedy, gdy jego pomoc okazywała się niezbędna, np. podczas 

przygód z trollami i goblinami. Rzadko jednak uciekał się do magii. Starał się tak 

kierować 

poczynaniami krasnoludów i Bilba, aby w przyszłości sami poradzili sobie w trudnych 

sytuacjach. Kiedy był już pewien, że wędrowcy są gotowi do samodzielnych zmagań 

z przeciwnościami losu, opuścił ich, by powrócić ponownie dopiero pod koniec ich 

przygód. 

    Gandalf to wspaniały czarodziej i godny zaufania przyjaciel. 



 

II zbiorowe: hobbici, krasnoludy, elfy (leśne i z doliny Rivendell), 

trolle, gobliny, wargowie (wilki), orły, pająki. 

(powyższe informacje proszę umieścić jako notatkę) 

 

1. Hobbici (rozdział 1) • Gdzie mieszkali? • Jak wyglądali? • Jaki tryb życia prowadzili? 

• Co lubili, a za czym nie przepadali? • Jak spędzali czas? 

• Jakie mieli szczególne właściwości i umiejętności? 

2. Krasnoludy (rozdział 1) • Jaka była ich przeszłość? (dawna świetność, siedziba, 

zajęcia, historia) • Jak wyglądali i jak się ubierali? • Jakimi cechami osobowości 

odznaczała się 

większość z nich? (Jakie cechy krasnoludów ujawniły się w trakcie wyprawy? 

Jak krasnoludy charakteryzuje narrator, a jak Smaug?) 

3. Elfy z doliny Rivendell (rozdział 3) • Jak wyglądały? • W czym się przejawiało ich 

wesołe usposobienie, poczucie humoru? • Z czego słynęły? • Kto stał na ich czele? 

(prezentacja postaci: wygląd, osobowość, umiejętności) 

4. Elfy leśne (rozdział 8, 9) • Gdzie mieszkały? • Jak lubiły spędzać czas? • Jak 

wyglądały? 

• Co je różniło od innych elfów? • Czym się zajmowały? • Czego nie potrafiły? • 

Z czego wynikała ich niechęć do krasnoludów? • Jak wyglądał ich władca? 

5. Trolle (rozdział 2) • Jak wyglądały? • Gdzie mieszkały? • Jaki tryb życia prowadziły? 

• Czym się żywiły? • Jak się zachowywały i jak mówiły? • Czym się odznaczały? 

(cechy charakteru i osobowości) • Co było ich słabością? 

6. Gobliny (rozdział 4) • Jak wyglądały? • Gdzie mieszkały? • Czym się żywiły? 

• Czym się zajmowały? • Jak się zachowywały? • W jaki sposób demonstrowały swoją 

siłę? 

• Jak było zorganizowane to plemię? • Czego się bały? 

7. Wilki (rozdział 6) • Jak wyglądały? • Jakie miały cechy charakterystyczne? 

(umiejętności i słabości, powiązania z innymi plemionami, organizacja, hierarchia 

ważności, 

obyczaje).  

8. Orły (rozdział 6) • Jak wyglądały? • Jakie miały cechy charakterystyczne? 

(umiejętności i słabości, powiązania z innymi plemionami, organizacja, 

hierarchia ważności, obyczaje). 

9. Pająki (rozdział 8) • Jak wyglądały? • Jakie miały cechy charakterystyczne? 

(umiejętności i słabości, obyczaje). 

(Pytań z części II nie przepisujecie; każdy wybiera jednego bohatera zborowego, czyta  

fragmenty wskazanego rozdziału/-ów i kierując się pytaniami, dokonuje pisemnej 

prezentacji w zeszycie.) 

 

    Wiele tajemniczych miejsc zaprezentowanych w powieści widnieje jednocześnie 

 na mapce umieszczonej na końcu lektury. Są to: 

• norka hobbita (rozdział 1),  

• Góry Mgliste (początek rozdziału 3, rozdział 4),  

• dolina Rivendell (rozdział 3), 

• dom Beorna (rozdział 7), 



• Mroczna Puszcza (rozdział 8), 

• siedziba elfów leśnych (rozdział 8, 9), 

• Długie Jezioro (początek rozdziału 10), 

• Leśna Rzeka (początek rozdziału 10), 

• Bystra Rzeka (koniec rozdziału 13), 

• Samotna Góra (początek rozdziału 10, rozdział 11), 

• Miasto na Jeziorze (rozdział 10). 

Opis Mrocznej Puszczy (rozdział 8, trzy początkowe akapity) : 

• elementy świata przedstawionego (ścieżka, drzewa, gałęzie, bluszcz, światło, żyjątka, 

pajęczyny, odgłosy), 

• zastosowanie wielu środków stylistycznych: 

– epitety, np. ciemny tunel, ogromne drzewa, sczerniałe liście, 

– animizacje (ożywienia), np. „drzewa, schylone nad nimi, przysłuchują się uważnie”, 

– wyliczenie: „jakieś dziwne odgłosy, pomruki, stąpania, spieszną krzątaninę”, 

• określenie nastroju (tajemniczy, ponury, pełen grozy, niezwykły), 

• sposób budowania nastroju (narastająca ciemność, bezlistne drzewa, cisza przerywana 

odgłosami niewidocznych stworzeń, ogromne pajęczyny). 

  Na zakończenie rozważań dotyczących elementów magicznych w powieści każdy 

wybiera 

jedno niezwykle miejsce, czyta uważnie jego opis i zgodnie z poznanymi informacjami  

oraz podpowiedziami własnej wyobraźni rysuje w zeszycie szczegółową ilustrację 

  Prace wykonujecie solidnie, na razie nic nie przysyłacie.  

Życzę Wam owocnego wysiłku. 

Pozdrawiam. p. Polak 


