
j. polski kl. VI 10.06. i 15.06. 

Witam wszystkich i zapraszam na ostatnie lekcje związane z omawianą lekturą. 

Temat: "W pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit"- prezentacja Bilba 

Bagginsa.  "Ale ty, mam nadzieję, wszystko zrozumiałeś". Niezwykły narrator w ciekawej 

opowieści. 

 

                                                        BILBO BAGGINS 

1. Pochodzenie bohatera, jego rodzina: 

 

2. Wygląd postaci: 

 

 

(Proszę wyszukać informacje w tekście powieści i zapisać, 

mogą być odpowiednie cytaty.)  

 

3. Tryb życia, zainteresowania, zajęcia, osobowość, cechy charakteru, umiejętności: 

 

 



 

4. Rola pierścienia w kształtowaniu się osobowości Bilba. 

 Proszę przypomnieć sobie (praca ustna): 

• W jakich okolicznościach bohater zdobył pierścień? 

• Dlaczego postanowił go zatrzymać?  

• W jakich sytuacjach się nim posługiwał? 

• Jak posiadanie pierścienia wpłynęło na jego osobowość?  

Zwróćcie uwagę, że początkowo pierścień ma na Bilba nie tylko negatywny wpływ. 

Dzięki mocy pierścienia bohater staje się odważniejszy, bardziej pomysłowy i sprytny. 

Pierścień pozwala mu uwierzyć w siebie, przekonać się o tym, że on, zasiedziały 

hobbit domator, jest zdolny do niezwykłych czynów. 

 

5. Przypomnijmy rodzaje narracji w utworach epickich: 

• narrator trzecioosobowy, obiektywny, wszechwiedzący, 

nienależący do świata przedstawionego, 

• narrator pierwszoosobowy, subiektywny, uczestnik wydarzeń. 

 

6. Charakterystyka narratora występującego w powieści Tolkiena. 

• W jaki sposób zaznacza on swoją obecność? – wypowiedzi w 1. osobie 

liczby pojedynczej, np. „żałuję, że z braku czasu nie mogę powtórzyć 

kilku opowieści”, „nie miałem dotąd czasu o tym opowiedzieć”, 

„możecie  mi wierzyć”, „z przykrością muszę powiedzieć”; 

• Jak zaznacza obecność odbiorcy? – zwroty do adresata w formie 2. osoby 

liczby pojedynczej i mnogiej, np. „wierzcie mi albo nie wierzcie”, 

„tymczasem opowiem wam”, „jeżeli jesteście ciekawi”, „uśmiałbyś się na widok”; 

• W jaki sposób sugeruje, że opisywany świat i bohaterowie są mu bliscy? – 

używa wskazujących na to określeń, np. „nasi podróżni”; 

• Jak można nazwać narratora, który w taki właśnie sposób snuje opowieść?  –  

to gawędziarz, bajarz. 

 

7. Rola pieśni w utworze (niegdyś właśnie w formie pieśni przekazywano opowieści 

o wielkich czynach i niezwykłych przygodach): 

• zachęca do działania – pieśń krasnoludów, którzy gościli u Bilba, 

obudziła w nim pragnienie wyruszenia w świat i zdobycia skarbu 

(„Gdy tak śpiewali, Bilbo poczuł, że budzi się w nim miłość do pięknych rzeczy [...]. 

Coś z dziedzictwa Tuków ocknęło się w hobbicie, zapragnął ruszyć w świat [...]”), 

• charakteryzuje postaci, np. zdradza poczucie humoru elfów 

(„wśród drzew wybuchł śpiew podobny do kaskad śmiechu”), prostactwo 

i agresywność goblinów („gobliny zaczęły straszliwą pieśń”), 

• dodaje otuchy i siły w trudnych chwilach – piosenka Bilba o pająkach 

(„zebrał całą odwagę i zaśpiewał”), 

• towarzyszy pracy – elfy leśne śpiewają, zrzucając beczki w nurt rzeczny, 

krasnoludy – przy sprzątaniu ze stołu i myciu naczyń w czasie gościny u hobbita, 

• towarzyszy biesiadowaniu – pieśń krasnoludów w czasie wizyty u Beorna, 

• poprawia nastrój – pieśń elfów w czasie oblężenia Samotnej Góry rozrzewniła 

nawet ukrywające się w jej wnętrzu krasnoludy („A gdy melodia dotarła do uszu 

krasnoludów, rzekłbyś, powietrze pocieplało i zapachniało nikłą wonią leśnych 

kwiatów rozkwitających o wiośnie. [. . .] Wobec tego krasnoludy również pościągały 

harfy i inne instrumenty wyszukane w skarbcu, by muzyką rozchmurzyć wodza”), 

• wita gości – śpiewy elfów z doliny Rivendell („[...] Bilbo usłyszał elfy śpiewające 



wśród drzew, jak gdyby od pożegnania z nimi nie przerwały pieśni”). 

 

8. Przypomnienie cech baśni, które możemy wskazać w lekturze: 

• elementy fantastyczne, 

• motywy wędrowne, 

• walka dobra ze złem zakończona zwycięstwem dobra. 

 

Podsumowanie: 

Po przeczytaniu lektury i omówieniu problematyki powieści mogę stwierdzić, że: 

- 

- 

- 

(Wszystkie chętne osoby przysyłają mi do 15. 06. powyższe refleksje wraz ze zdjęciem 

swojej wizji niezwykłego - podpisanego - miejsca opisanego w lekturze.) 

Uwaga! Kto przepisuje notatki, może pominąć punkt 4. oraz wiele cytatów (należy umieścić  

po jednym). Czasu macie bardzo dużo, materiał trzeba podzielić według własnego uznania  

na partie.  

   

Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękuję. Życzę Wam miłego odpoczynku.  p. Polak 


