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1.  Zaprezentuj najważniejszych bohaterów powieści. Przedstaw ich wzajemne relacje.

2.  Wypisz przezwiska bohaterów. Oceń, czy są trafnie dobrane.

3.  „Nie wszystkich trzeba lubić, szanować – tak”. Jak rozumiesz to stwierdzenie?

SAMA O SOBIE, INNI O NIEJ

Dorośli

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Młodzież i dzieci

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Główna  
bohaterka

4.  Zacytuj jedno ze zdań, które Alicja wypowiada o sobie.

5.  Uzupełnij schemat – wpisz cechy osobowości głównej bohaterki.

Temperament Charakter Umysłowość
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7.  Wymień zainteresowania Alicji i napisz, w jaki sposób je rozwijała.

6.  Podaj przykłady zachowania, które ilustrowałyby wymienione przez ciebie cechy Alicji.

8.  „Pasja to metoda na pełniejsze przeżywanie świata”. Przedstaw swoje stanowisko na ten temat. Podaj 
argumenty i ilustrujące je przykłady.

Stanowisko: 

1. argument – 

● przykład – 

2. argument: – 

● przykład – 

9.  Napisz, jak inni bohaterowie oceniali Alicję. 

● rodzice – 

 ● macocha – 

● dziadkowie – 

 

● przyjaciele – 

● koleżanki i koledzy – 
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KAŻDY MA PROBLEMY NA SWOJĄ MIARĘ

1.  W jaki sposób rozwodzili się rodzice Alicji? Jaki przyjęli podział ról po rozwodzie?

2.  Nazwij uczucia Alicji wywołane rozwodem rodziców.

3. Napisz, w jaki sposób Sara pocieszała Alicję.

4.  Kto i w jakich okolicznościach wypowiedział słowa: „Najtrudniej pogodzić się z tym, że winni są bliscy”?

5.  Przypomnij, na czym polegały kłopoty Sary. Kto i w jaki sposób jej pomógł?

6.  Co to jest anoreksja? Kto w powieści cierpi na anoreksję? Określ, kto i jakimi działaniami wspomógł 
dziewczynę w walce z chorobą.

Kłopoty Sary Pomoc
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W KRĘGU UCZUĆ

1.  Nazwij różne rodzaje miłości, o których można przeczytać w powieści Barbary Kosmowskiej.  Zanotuj, 
których bohaterów łączą określone zwiazki.

2. Zapisz najważniejsze wydarzenia wątku miłosnego w układzie przyczynowo-skutkowym. 

3.  Przedstaw sytuacje konfliktowe, w których uczestniczyła Alicja. Napisz, w jaki sposób matka i córka 
rozwiązywały spory między sobą.

● 

● 

● 

● 
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5.  Wyjaśnij frazeologizm śmiech przez łzy. Wskaż i zapisz trzy zdarzenia z powieści, które mogą 
ilustrować to wyrażenie. 

śmiech przez łzy – 

6.  Wyjaśnij, jak rozumiesz stwierdzenie: „Bardziej istotne od zasad wymyślonych przez dorosłych są 
uczucia dzieci”.

7.  „Recital głupoty” – napisz, jakie zachowania ukazane w powieści przedstawiłbyś / przedstawiłabyś 
w takim programie telewizyjnym.

4.  Narysuj wykres pokazujący, jak zmieniały się uczucia głównej bohaterki w stosunku do jej macochy. 
Umieść na nim nazwy uczuć.

zdarzenia

uc
zu

ci
a
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MYŚLI JAK RÓJ MOTYLI

1.  W jaki sposób można reagować na złe wiadomości? Opisz wybrane reakcje bohaterów powieści. 

2.  Ułóż filozoficzne pytania, które mogliby zadać światu wybrani bohaterowie powieści. 

kto: 

pytanie: 

kto: 

pytanie: 

kto: 

pytanie: 

3.  Wypisz przykłady pytań, które zadawał w szpitalu Fryderyk.

● 

● 

● 

4.  Czy postępowanie dla czyjegoś dobra usprawiedliwia kłamstwo lub ukrywanie prawdy? Przedstaw 
swoje stanowisko w tej sprawie i uzasadnij je odpowiednimi argumentami.

Stanowisko: 

1. argument – 

● przykład – 

2. argument: – 

● przykład – 
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6.  W jaki sposób śmierć bliskich i cierpienie z nią związane wpływają na postrzeganie świata? 
Czy czytanie o takich problemach może ukoić ból? Uzasadnij swoją odpowiedź w formie dłuższej 
wypowiedzi pisemnej.

5.  Wyjaśnij znaczenie frazeologizmu białe kłamstwo.

białe kłamstwo – 
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WYCZYTAĆ WIĘCEJ

1.  W jaki sposób jest prezentowana fabuła powieści? Określ rodzaj narracji występującej w utworze.

2.  W utworze wykorzystano zabawy językowe, na przykład rozdzielanie elementów frazeologizmów 
(„królewna ździebko śpiąca”) lub wykorzystywanie wieloznaczności słów („Mam nadzieję, że na tej 
trawce trawki nie było”). Wyszukaj w tekście podobne przykłady. 

● 

● 

3.  W powieści podjęto próbę przedstawienia sposobu, w jaki myślą dzieci. Napisz, jak taki zabieg 
wpływa na odbiór utworu.

4.  Wyjaśnij, jak rozumiesz metaforyczne zdanie: „Stare klony dopadł jesienny fryzjer”.

5.  Zapisz inne – poza metaforą – środki stylistyczne, które mogą budować poetycki charakter tekstu.
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Tytuły utworów literackich i filmowych Wykorzystanie treści dzieł

7.  Napisz, do jakich utworów literackich i filmów nawiązuje autorka powieści. W jaki sposób zostały 
wykorzystane treści przywołanych dzieł? 

6.  Wyjaśnij, czym jest aluzja.

8.  „Im więcej się czyta, tym lepiej się czyta”. Napisz plan wypowiedzi na ten temat. Podaj argumenty, 
które ilustrowałyby twoje publiczne wystąpienie rozwijające tę myśl.


