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O LUDZIACH, KTÓRZY W ŻYCIE WCIELIĆ POTRAFILI DWA WSPANIAŁE IDEAŁY: 
BRATERSTWO I SŁUŻBĘ

1.  Podpisz fotografie przedstawiające bohaterów powieści Kamienie na szaniec. Podaj ich imiona, 
nazwiska i pseudonimy, a następnie krótko scharakteryzuj. Uwzględnij wygląd i osobowość każdego 
z bohaterów oraz łączące ich więzi.

2. Przedstaw środowisko, w którym trzej bohaterowie dorastali i zdobywali doświadczenie.

Rodzina 

● 

● 

● 

Relacje rodzinne 
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Szkoła 

Jak rozwijała chłopców?

● 

● 

● 

Harcerstwo – 

Jak kształtowało ich osobowości?

● 

● 

● 

Gimnazjum im. Stefana Batorego przed II wojna światową

3. Jakie plany na przyszłość miała trójka bohaterów?

4.  Przetłumacz francuski zwrot noblesse oblige. Przez kogo i w jakich okolicznościach został on przywołany?

noblesse oblige – 

5. Jakie stanowisko wobec klęski wrześniowej zajęli bohaterowie Kamieni na szaniec?
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W OKUPOWANEJ WARSZAWIE

1. Na podstawie informacji dodatkowych, zamieszczonych na końcu powieści, uzupełnij notatkę.

2.  Wyjaśnij, czym się różni sabotaż od dywersji, skorzystaj ze słownika wyrazów obcych. Zapisz zwroty, 
wyrażenia i zdania z tymi słowami.

harcerze w wieku 12–15 lat; pełnili służbę w ratownictwie 
i łączności; nie brali bezpośredniego udziału w walce.

harcerze w wieku powyżej 18 lat podporządkowani 

Kierownictwu Dywersji Armii Krajowej, czyli 

Pełnili służbę sabotażową i dywersyjną, brali udział w akcjach 
bojowych; przechodzili szkolenie wojskowe.

kryptonim konspiracyjnej organizacji w Warszawie, której celem była akcja

„M  S ”.

harcerze w wieku 16–18 lat; pełnili służbę sabotażową 
i wywiadowczą, przechodzili szkolenie wojskowe.

kryptonim ZHP

W konspiracji podczas 
II wojny światowej 
zrzeszały samodzielne 
organizacje harcerek 
i harcerzy.

sabotaż – dywersja – 
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W BURZY I WE MGLE

1.  „Wrzesień 1939 r. był jednym z najstraszniejszych polskich miesięcy. [...] Ponieśliśmy klęskę”. Wyjaśnij, 
na czym polegała katastrofa narodu.

2.  Do słowa klęska dopisz wyrazy bliskoznaczne, uszereguj je od wyrazu o najmniejszym natężeniu 
cechy do wyrazu o jej największym natężeniu.

klęska

3. „Warszawa w październiku 1939 r. była miastem grozy”. Opisz wygląd miasta.

4.  Podane niżej wyrazy połącz linią z odpowiadającymi im znaczeniami.

5. Wyjaśnij, co kryło się pod poniższymi nazwami.

kolaboracja

konspiracja

kryptonim

litera lub określenie używane zamiast właściwej nazwy w celu jej 
ukrycia przed osobami postronnymi (stosowane np. w wywiadzie)

tajna, nielegalna organizacja polityczna spiskująca przeciwko 
istniejącej władzy

współpraca z niepopieraną przez większość społeczeństwa władzą; 
współpraca obywatela kraju okupowanego z władzami okupacyjnymi

oddział Wehrmachtu

 
 

odziały SS i Gestapo

 
 

Generalna Gubernia
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6.  W jaki sposób Alek po raz pierwszy spróbował stawić opór wrogowi?

7. Podaj określenie przeciwstawne.

antonim
stawiać opór

Która postawa była bliższa polskiemu społeczeństwu w czasie okupacji hitlerowskiej? Uzasadnij swoje  
stanowisko.

Jaką postawę przyjęli bohaterowie Kamieni na szaniec? Co o tym świadczyło?

8.  Zapisz słowa przysięgi, którą mogliby złożyć harcerze z „Buków”.

Przysięgam 

9.  Wyjaśnij, czym był ruch oporu i w jaki sposób działał na początku niemieckiej okupacji w Polsce.
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O LUDZIACH, KTÓRYCH CZYNY WYCISNĘŁY PIĘTNO NA STOLICY… 
W SŁUŻBIE MAŁEGO SABOTAŻU

1.  Wymień dwa pierwsze zadania chłopców w ramach akcji organizacji podziemnej „Wawer”. Jak wpływały 
one na okupanta, a jak na okupowaną ludność?

2.  Dlaczego „Wawer” wydał specjalną ulotkę do młodzieży? Co było na niej napisane? Jakie były efekty tej 
akcji?

3.  Jakie działania podjęli Rudy i Alek przeciw kolaborantowi Paprockiemu? Wymień kilka, zastosuj 
równoważniki zdań.

4.  Który z bohaterów Kamieni na szaniec rysował na ścianach żółwie? Jaki cel miały te działania?

 5.  Na czym polegała walka z propagandą Goebbelsa?

● Wprowadź zmiany w podanych hasłach tak, jak zrobili to bohaterowie powieści.
Deutschland sieght an allen Fronten (Niemcy zwyciężają na wszystkich frontach)

Jedźcie z nami do Niemiec 
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dla Polaków dla Niemców

6.  Narysuj znaki malowane na murach przez członków organizacji „Wawer”.

zwycięstwoPolska Walcząca manifestacja barw narodowych

7.  W formie kartki z pamiętnika opowiedz o najsłynniejszej akcji sabotażowej Alka.

8.  Wymień najważniejsze „wynalazki” Rudego usprawniające walkę z okupantem.

9.  Jakie były skutki działań małego sabotażu?
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O LUDZIACH, KTÓRZY UMIELI PIĘKNIE ŻYĆ… DNI POWSZEDNIE HEROSÓW

Kamienie na szaniec

1.  Uczenie się, dyskusje światopoglądowe, wycieczki, kolportaż, zajęcia zarobkowe to również wypełniało 
dni bohaterom Kamieni na szaniec. Podaj więcej informacji na ten temat.

Gdzie uczyli się i co studiowali bohaterowie?

Na jakie tematy toczyli dyskusje?

Jakie zajęcia zarobkowe podejmowali?

Gdzie wybierali się na wycieczki?

2. O kim tu mowa? Uzupełnij tekst.

 „była szczupłą brunetką, miała delikatną cerę […] rozważna, zrównoważona, 

skupiona, zwarta w swych myślach i zamierzeniach. Potrafiła wytworzyć wokół  

atmosferę ciepła, serdeczności i spokoju”.

3. Wyjaśnij, czym była „Komórka Andrzeja”?
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4.  Na czym polegały łapanki przeprowadzane przez Niemców? Napisz krótki list do dziewczyny jednego 
z dwóch bohaterów, którzy takie zdarzenie przeżyli.

5.  Zapisz w punktach historię skórzanej kurtki, którą Alek kupił od ulicznego sprzedawcy.

● 

● 

● 

● 

6.  W jaki sposób wojna wpływała na uczucia młodych ludzi? Zacytuj zdanie kończące rozdział II, które 
mówi o stosunku chłopców do wojennej rzeczywistości.
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O LUDZIACH, KTÓRYCH CZYNY ROZESZŁY SIĘ ECHEM PO KRAJU…  
AKCJE DYWERSYJNE

1.  We wrześniu przegrano bitwę, ale nie wojnę. Chłopcy z Grup Szturmowych walczyli dalej. Uzupełnij 
notatkę na podstawie książki.

prowadzić wojnę (z kim?)  , (przeciw komu?)  .

walczyć (o co?)  , (w obronie czego?)  .

2.  W jakich okolicznościach bohaterowie spojrzeli w oczy wrogom, których za chwilę mieli zabić? 
Jak w swoich sumieniach rozstrzygali problem pozbawiania innych życia?

Zośka 

Rudy 

Alek 

3.  Jakie akcje dywersyjne pod dowództwem Zośki przeprowadzili bohaterowie poza Warszawą? 
Uzupełnij tabelę.

Miejscowość Czas akcji Cel akcji Trudne momenty Efekt akcji

31 grudnia 1942 r.

odbicie więźniów  
z Majdanka

Czarnocin

zdobycie posterunku 
żandarmerii

4.  Napisz o jednej z akcji notatkę, którą można byłoby umieścić w Wikipedii (encyklopedii sieciowej).

Akcja 

Bibliografia: 

Zobacz też: 
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W IMIĘ BRATERSTWA I SŁUŻBY. AKCJA POD ARSENAŁEM

1.  Przedstaw okoliczności, w jakich Rudy został aresztowany, oraz reakcje jego przyjaciół.

Losy Rudego Reakcje jego przyjaciół

Wzburzenie i 

Wstępne przygotowania: 

Odwołanie 

Zadanie Wesołego 

Bezustanne 

Konfrontacja z 

Pierwsze  na

   r. – rewizja

 

Przywiezienie Rudego na 

2.  Podaj podstawowe informacje o akcji odbicia Rudego.

Termin: 

około godz. 

Dowódca akcji:Miejsce akcji: 

rejon ulic 

3.  Wpisz w tabelę zdarzenia rozgrywające się pod Arsenałem. Klamrą zaznacz te, które działy się 
jednocześnie.

Rozstawienie ludzi w zaplanowanych miejscach.

Gwizdek dowódcy rozpoczynający akcję; przejazd patrolu żandarmerii.

Nieplanowane skręcenie więźniarki w ul. Długą.

Wniesienie Rudego do samochodu, który ma odwieźć grupę z miejsca akcji.
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4.  Podaj wyrazy bliskoznaczne do wskazanych.

karetka gestapo 

uczestnik akcji 

Niemiec 

skręca, zatacza łuk 

wyciąga pistolet, celuje 

pada martwy, osuwa się na ziemię 

5.  Akcję można zorganizować. Podaj inne czasowniki łączące się ze słowem akcja.

6.  Zgromadź słownictwo, które może być przydatne do opisu sytuacji.

Wyrażenia i słowa opisujące przestrzeń:
od strony, zza rogu, naprzeciwko, 

 

Wyrażenia i słowa podkreślające jednoczesność zdarzeń:
w tym samym czasie, niemal równocześnie, 

7.  Wpisz w odpowiednie pola nazwy pozytywnych i negatywnych emocji odczuwanych przez bohaterów 
po udanej akcji.

+

–
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WIELKA GRA

1.  Odpowiedz na pytania związane z akcją pod Sieczychami opisaną w powieści Aleksandra Kamieńskiego.

1. Akcja pod Sieczychami była 

a)  pomysłem Zośki, który chciał pomścić śmierć przyjaciół.

b)  wypełnieniem rozkazu zlikwidowania posterunków żandarmerii.

c)  niemieckim odwetem za akcję pod Czarnocinem.

2. Akcja ta została przeprowadzona w 1943 roku

a) na wiosnę. 

b) późnym latem.

c) wczesną jesienią. 

3. Przed akcją  w oddziale Zośki panował nastrój 

a) przygnębienia.

b) ekscytacji.

c) rywalizacji.

4.  Jakie dylematy mieli działający w dywersji? Uzasadnij swoją odpowiedź.

5. Na miejsce operacji oddział Zośki przybył

a) dzień przed akcją.

b) kilka dni przed akcją.

c) w dniu akcji.

6. Akcja właściwa rozpoczęła się 

a) o świcie.

b) nad ranem.

c) koło północy.

7. W akcji nie brał udziału

a) Maciek.

b) Alek.

c) Długi.
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13.  Powieść Kamienie na szaniec podaje się jako przykład literatury faktu, powieści reportażowej, a nawet 
– gawędy harcerskiej. Wypisz te elementy utworu, które potwierdzają przypisanie go do przywołanych 
gatunków. 

Kamienie na szaniec

Kamienie na szaniec to

literatura faktu powieść reportażowa gawęda harcerska

8.  Na jakie grupy podzielił się oddział Zośki i kto dowodził każdą z nich?

9.  Podaj dwa określenia bliskoznaczne do zwrotu dowodzić akcją.

– 

– 

10.  Dowódcą udanej akcji był Zośka. Przytocz zdanie, które charakteryzuje go w tej roli. 

11.  Wyjaśnij metaforyczne znaczenie tytułu ostatniego rozdziału powieści Aleksandra Kamińskiego.

12.  Zdobycie posterunku żandarmerii w Sieczychach było jednym z najpiękniejszych zwycięstw Zośki. 
Całkowicie udana akcja. Tylko jeden człowiek z całego polskiego oddziału przelał w tej bitwie krew. 
Kto to był?  Napisz nekrolog, który mógł się pojawić w prasie podziemnej.
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POKOLENIE KOLUMBÓW

1.  Podaj daty ważnych wydarzeń w życiu bohaterów Kamieni na szaniec.

rok urodzenia

Rudy, Alek, Zośka

matura

Rudy

Alek

Zośka

śmierć

2.  Na podstawie dostępnych źródeł wyjaśnij określenie „pokolenie Kolumbów”.

3.  Bohaterowie powieści Kamienie na szaniec wywodzili się z podobnego środowiska, ale znacznie się 
od siebie różnili. Uzupełnij schemat, wpisz w odpowiednie miejsca ich cechy wspólne oraz cechy, 
które wskazywały na indywidualność każdego z bohaterów. 

4.  W jaki sposób została uświęcona śmierć bohaterów?
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7.  Zacytuj fragment wiersza, który został przeczytany na prośbę Rudego tuż przed jego śmiercią. Jak, 
według ciebie, bohaterowie Kamieni na szaniec odpowiedzieli na wezwanie romantycznego poety?

Juliusz Słowacki 
Testament mój

Kamienie na szaniec

6.  Podpisz odznaczenia, którymi pośmiertnie uhonorowano bohaterów.

5.  Zapisz, gdzie zostali pochowani Rudy, Zośka i Alek.


