
Temat:  Przygotowania do wyprawy, czyli poznajemy historię krasnoludów .  

 

Do zeszytu przepisujemy tekst zaznaczony kolorem niebieskim ! 

 

1. Uzupełnij poniższą tabelkę. Notatkę zapisz w zeszycie przedmiotowym.  

Historia krasnoludów i przygotowania do wyprawy 

Czy krasnoludy powinny wyruszyć po skarb? 

 

Jak jest? Jak być powinno? 

 

 

 skarby krasnoludów są w posiadaniu 

..............................................................;  

 

 krasnoludy ciężko pracują jako 

....................................................................;  

 

  pamiętają o krzywdach wyrządzonych przez 

.......................................; 

 

 krasnoludy pragną się zemścić  

 i ..................................................................... 

 

 

 ............................... oddaje bogactwa i ponosi 

karę;  

 

 krasnoludy zamieszkują okolice 

.....................................................;  

 

 Królem spod Góry zostaje .............................; 

 

 krasnoludy sprawiają, że miasto .................... 

jak dawniej.  

Dlaczego nie jest tak, jak być powinno? 

 

 

 Smaug spustoszył ziemie ......................................................... i ukradł ...............................; 

 smok pilnie strzeże ................................. (w jaskini pod Samotną Górą);  

 krasnoludy żyją w rozproszeniu;  

 Thorin nie znał tajemnicy dziadka i ............................ (dotyczącej tajemnego przejścia);  

 Gandalf  długo nie mógł odnaleźć Thorina, aby przekazać mu .......................... i klucz do tajemnego 

wejścia; 

 krasnoludów jest ......... (pechowa liczba) i potrzebują ........................................ uczestnika wyprawy.   

 

WNIOSKI: 

 

 

 krasnoludy powinny .........................................................................................................................  

 

 ...................................  uczestnikiem wyprawy musi zostać ................................................. wskazany 

przez .............................................   .  

 

 



2.  Zapisz odpowiedzi  w zeszycie oraz przepisz i uzupełnij podany tekst (zadanie 2).  

  

 

 

 

 

 



Temat:  Niebezpieczna wędrówka  hobbita i krasnoludów w kierunku Samotnej Góry.  

 

1. Spójrz na schemat przedstawiający trasę wędrówki  Bilba Bagginsa i krasnoludów.  

 

 

 



2. Przepisz do zeszytu przedmiotowego poniższy plan wydarzeń (we właściwej kolejności). 
 

  ETAPY PODRÓŻY 

.......  Spotkanie z Gollumem poprzedzone znalezieniem pierścienia.  

....... Śmierć Wielkiego Goblina z ręki Thorina.  

....... W gościnie u Beorna.  

....... Nieoczekiwana wizyta Gandalfa u Bilba Bagginsa.  

....... Walka z ogromnymi pająkami.  

....... Krasnoludy w domu hobbita.  

....... Niewola w pałacu króla leśnych elfów zakończona ucieczką w beczkach.  

....... Przygoda z trollami.  

....... Spotkanie w gospodzie i początek wyprawy.  

....... Pogodzenie zwaśnionych stron przez Gandalfa.  

....... Wyprawa w kierunku Samotnej Góry.  

....... Obrona skarbu Smauga przed mieszkańcami  Esgaroth.  

....... Przybycie do Esgaroth  - Miasta na Jeziorze.  

....... Odpoczynek w Rivendell - wskazówki od Elronda.  

....... Bilbo na zwiadach w grocie Smauga.  

....... Powrót Bagginsa do domu.  

....... Śmierć Thorina.  

....... Atak wilków i pomoc orłów.  

.......  Przekazanie Arcyklejnotu Bardowi.  

....... Przeprawa przez Mroczną Puszczę.  

........ Wielka bitwa zakończona zwycięstwem dobra nad złem.  

....... Bard pogromcą smoka.  

....... Kradzież kielicha i atak smoka na Esgaroth.  

 

 



3. Jakie zdarzenia przedstawiają poniższe zdjęcia? Podpisz ilustracje, stosując równoważniki 

zdań  (brak orzeczenia),     np. Spotkanie z trzema trollami.  

Ranking najciekawszych przygód hobbita. 

        

1) .............................................................................            2)  ......................................................................................... 

         

3) ......................................................................................              4)  ................................................................................ 

                    

5) ..........................................................................................            6) .............................................................................. 


