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SZPITALNA RZECZYWISTOŚĆ

1.  Opisz atmosferę panującą w szpitalu.

2.  Wejdź w rolę lekarza i uzupełnij dane w szpitalnej karcie głównego bohatera.

Imię  
pacjenta
Choroba 
i rokowania 
Samopoczucie 
pacjenta
Nazwisko lekarza 
prowadzącego

4.  Zredaguj napis na szpitalnym identyfikatorze pani Róży. Wymyśl dla niej specjalny znak graficzny. 

 

 

3.  Wyjaśnij, w jaki sposób zostały utworzone przydomki bohaterów.
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7.  Zanotuj w punktach, czego – oprócz medykamentów i opieki lekarskiej – potrzebują chore i cierpiące 
osoby przebywające w szpitalu.

● 

● 

● 

● 

● 

 

6.  Napisz opinię o odwiedzającej Oskara wolontariuszce. Zawrzyj w niej jej wpływ na chłopca.

8.  Napisz do dyrektora szpitala podanie z prośbą o przyjęcie cię do pracy w szpitalu w charakterze  
wolontariusza. 

5. Podaj imiona pozostałych pacjentów. Zapisz, jakie mieli problemy zdrowotne.

● 

● 

● 

● 

● 
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● 

● 

CIOS OD LOSU

1.  Scharakteryzuj Oskara. Wymień cechy osobowości, które pomogły mu w walce z chorobą.

2.  Omów relacje między chłopcem a jego rodzicami.

Rodzice w stosunku do Oskara:

 
 

3.  Opisz zachowanie rodziców, które sprawiło największy ból chłopcu oraz zachowanie Oskara, które 
najbardziej zmartwiło jego rodziców. 

4.  Wyjaśnij, dlaczego pani Róża miała tak dobry kontakt z chorym dzieckiem.

Oskar w stosunku do rodziców:
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6.  Zacytuj wypowiedź pani Róży, która doprowadziła do zmiany nastawienia Oskara do rodziców. 

7.  Opisz pożegnanie Oskara z doktorem. 

8.  Wybierz jedną ze scen powieści i przygotuj do niej scenopis, który będzie uwzględniał różne elementy 
języka filmowego. 

5.  Napisz, jak rozumiesz słowa: „Myśli, których się nie zdradza, ciążą nam, zagnieżdżają się, paraliżują 
nas, nie dopuszczają nowych i w końcu zaczynają gnić”.
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LISTY DO PANA BOGA

1.  Przytocz opowiedzianą przez panią Różę legendę o dwunastu proroczych dniach. Wyjaśnij znaczenie, 
jakie Oskar nadał każdemu dniu przeżywanemu po wysłuchaniu tej opowieści.

2.  Napisz, czego Oskar doświadczył w ciągu kolejnych proroczych dni.

3.  Napisz, co wydarzyło się w ciągu kolejnych dwóch dni.

● 

● 

W wieku 30 lat W wieku 80 lat

W wieku 50 lat W wieku 100 lat

W wieku 20 lat W wieku 70 lat

W wieku 40 lat W wieku 90 lat

W wieku 15 lat W wieku 60 lat
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6.  „Życie to taki dziwny prezent”. Przedstaw rozważania chłopca na ten temat.

5.  Wybierz utwór muzyczny, który, według ciebie, najlepiej oddawałby atmosferę pisania listów do Boga. 
Uzasadnij swój wybór.

7.  Wyjaśnij sens słów pani Róży: „Zapominamy, że życie jest kruche, delikatne, że nie trwa wiecznie. 
Zachowujemy się wszyscy, jakbyśmy byli nieśmiertelni”.

4.  Wyjaśnij, dlaczego Oskar uczynił adresatem swoich listów Boga, skoro napisał: „Nigdy się do Ciebie 
nie odzywałem, bo nawet nie wierzę, że istniejesz”.
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CZY CIERPIENIE USZLACHETNIA?

1.  Określ, jaki charakter ma narracja utworu. Jak taki sposób opisu wpływa na odbiór przedstawionych 
w tekście wydarzeń?

2.  Uzupełnij tabelę – dopasuj do każdego ze znaczeń bliskoznaczne wyrazy i związki wyrazowe. 

Znaczenie słowa Wyrazy bliskoznaczne Związki wyrazowe

przeżywać ból

boleć nad czymś

znosić cierpliwie coś przykrego

męczyć się 
przejmować się 
wytrzymywać 

cierpieć katusze
cierpieć nad czyimś tragicznym losem
ścierpieć złośliwy przytyk

3.  Które cierpienie – fizyczne czy duchowe – jest, według ciebie, silniejsze? Przedstaw swoją opinię i ją 
uzasadnij.

4.  Działająca w Polsce Fundacja Mam Marzenie spełnia pragnienia chorych dzieci. Wyszukaj 
w dostępnych źródłach, jakie ich marzenia zostały już spełnione. Zapisz kilka przykładów.

● 

● 

● 

● 

● 

● 


