ŚCIGAJĄCY I ŚCIGANI

1. Podaj najważniejsze cechy charakteru Herkulesa Poirota i przykłady działań, które je udowadniają.

2. Przytocz opinie innych bohaterów na temat detektywa.
●
●
●

3. Określ pobudki, którymi kierowali się zbrodniarze, gdy dopuszczali się przestępstw. Na tej podstawie
sformułuj ogólny wniosek dotyczący natury człowieka.
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4. Napisz list gończy za najgroźniejszym według ciebie przestępcą.
numer urzędowy
personalia osoby
poszukiwanej

rysopis, znaki szczególne

przestępstwa, o które jest
podejrzana

gdzie należy zgłaszać się
z informacjami?

nagroda za informacje

ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie
poszukiwanego
podpis prokuratora

5. Napisz podziękowania dla Herkulesa Poirota w imieniu osoby, której detektyw pomógł.
słowo kluczowe:
dziękować

komu? – adresat

za co? – zakres
podziękowań

można wprowadzić
rozwinięcie
podziękowania

można dołączyć
gratulacje
formuła kończąca
kto? – nadawca
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W KONWENCJI GATUNKU

1. W utworach Agathy Christie powtarzają się pewne schematy fabularne. Wskaż opowiadanie, w którym
odnajdziemy:
● mordercę, który jest podejrzewany na samym początku, ale poszlaki są na tyle oczywiste, że policja lub
detektyw oczyszczają go z zarzutów, a koncentrują się na innych podejrzanych, aby w końcu dostrzec
swój błąd i wskazać winnego –
● parę zbrodniarzy działających w zmowie –
● zbrodniarza wykorzystującego różnego rodzaju przebrania –

2. Utwór detektywistyczny to odmiana powieści kryminalnej. Zdefiniuj ten gatunek literacki – podaj jego
charakterystyczne cechy.
odmiana powieści kryminalnej

tematyka

typ bohatera

POWIEŚĆ
DETEKTYWISTYCZNA
dynamika akcji

nastrój utworu

układ czasowy relacjonowanych wydarzeń

3. Ułóż własny ranking najlepszych utworów detektywistycznych – książkowych lub filmowych.
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„PRZERAŻAJĄCE, ALE NIEWINNI WŁAŚCIWIE NIKOGO NIE OBCHODZĄ…”

1. Przygotuj się do napisania artykułu, którego mottem będą powyższe słowa Agathy Christie.
● Wymyśl atrakcyjny tytuł, przyciągający uwagę czytelnika.

● Napisz lid do artykułu.

● Zapisz w punktach problemy, które chciałbyś poruszyć. Nadaj im charakter śródtytułów.

1.
2.
3.
4.
● Rozwiń jeden z punktów. Opowiedz o wydarzeniach, które ilustrują problem.

● Przedstaw opinie znanych osób na ten temat.

● Dodaj swój komentarz.
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