
02.06.2020 

TEMAT: Spotkanie z lekturą „Kapelusz za sto tysięcy” . 

1. Jak podobała Ci się lektura? 

2. W którym momencie udało Ci się rozwiązać zagadkę? 

3. Czy spodziewałeś się takiego zakończenia? 

4. NOTATKA 

Adam Bahdaj – urodzony w 1918 r. w Zakopanem zmarł w 1985 w Warszawie. Występował pod 

pseudonimem Jan Kot lub Dominik Damian. Był polskim pisarzem i tłumaczem z języka 

węgierskiego. Znany głównie jako autor książek dla dzieci i młodzieży, część z nich została przeniesiona 

na ekran („Mały pingwin Pik-Pok”, „Stawiam na Tolka Banana”, „Podróż za jeden uśmiech”, „Wakacje z 

duchami”). Akcja wielu jego powieści młodzieżowych rozgrywa się latem, tak jak Kapelusz za sto tysięcy, 

powieść wydana po raz pierwszy w 1966 roku, od tego czasu miała wiele wznowień. To znakomita 

opowieść przygodowa, w sam raz na wakacje dla dzieci i dorosłych. Jest to książka, od której nie sposób 

się oderwać, z żywą, dynamiczną akcją, niczym w filmie sensacyjno-przygodowym. 

 

DO PRZECZYTANIA: 

 

Fabuła rozgrywa się w ciągu kilku dni w nadmorskiej miejscowości Nieborze, gdzie niejaka Dziewiątka, 

szef gangu z Saskiej Kępy w Warszawie, w cywilu dwunastoletnia dziewczynka Krysia Cuchowska, 

spędza wakacje z rodzicami i młodszym bratem Jackiem. Dziewiątka strasznie się nudzi na wczasach z 

rodziną i marzy o jakiejś fajnej przygodzie. I oto pewnej deszczowej soboty pojawia się okazja do 

przeżycia przygody i to sensacyjnej, bowiem bohaterka wpada na trop najprawdziwszej afery 

szpiegowskiej. A wszystko zaczyna się od zamiany dwóch identycznych kapeluszy w kawiarni. Zwykła 

pomyłka staje się mimochodem wstępem do innej, nieco zagmatwanej, tajemniczej i niebezpiecznej 

historii. Dziewiątka jest odważna, uparta i nieco bezczelna, tropi każdy ślad, obmyśla, analizuje. W 

śledztwie pomaga jej kolega Maciek, ornitolog-amator, jego roztargnienie i zamiłowanie do ptaków często 

wywołuje zabawne sytuacje. Dzielni detektywi nie posiadają wszystkich danych i dlatego ich śledztwo 

często się gmatwa i komplikuje, mają jednak niemały wkład w zdemaskowaniu oszustów i 

uniemożliwieniu kradzieży czegoś bardzo cennego… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 03.06.2020 

TEMAT: Jak dobrze znasz treść lektury? 

 

Lekcja na platformie Office 354 – ŚRODA GODZ. 10.30 

 

 

 

     ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



04.06.2020 

 

TEMAT: Elementy świata przedstawionego powieści młodzieżowej. 

1. Zastanów się czy potrafisz wskazać gdzie rozgrywają się opisywane wydarzenia i kiedy mają one 

miejsce? 

2. Co można powiedzieć o głównych bohaterach utworu? 

3. Które momenty w powieści były Twoim zdaniem banalne i do przewidzenia? 

4. . Przypomnij sobie na czym skupiamy się na lekcjach opisując świat przedstawiony jakieś utworu 

literackiego? 

5. To właśnie świat przedstawiony: czyli czas akcji, miejsce, jej bohaterowie i wydarzenia składają się 

na całą fabułę utworu. Dlatego umiejętność wskazania tych elementów jest bardzo ważna. 

                                                                       

Świat przedstawiony 

CZAS AKCJI MIEJSCE 

AKCJI 

BOHATEROWIE WYDARZENIA 

 

 

- akcja toczy się w 

lecie, podczas 

wakacji, od soboty 

do środy a więc 

obejmuje pięć dni                                                                                         

 

- Nieborze - wieś 

w Polsce 

położona w 

województwie 

wielkopolskim, 

 

- Krystyna Cuchowska – 

dwunastolatka z Warszawy 

- Maciek – młody ornitolog 

- Walery Kolanko – 

wiolonczelista 

- profesor Barabasz – 

alchemik 

- Monika Płoszańska 

- Waldemar Stopczyk – 

kaleka 

- Goguś I           Wiesław 

- Goguś II       Kardasiewicz   

- rodzice i brat Krysi       

 

- zamiana kapeluszy  

- poszukiwanie 

kapelusza za sto 

tysięcy 

- przyjaźń z Maćkiem  

- tropienie gangu 

przestępców 

- odnalezienie 

kapelusza 

- odzyskanie 

niebieskiej teczki 

- rozbicie i ujęcie 

członków gangu 

 

Taka budowa fabuły tworzy powieść detektywistyczną – czyli taką, w której głównym tematem jest 

śledztwo zmierzające do wykrycia sprawcy. Głównym bohaterem tego typu powieści jest zazwyczaj 

detektyw. „Kapelusz za sto tysięcy” jest właśnie tego typu powieścią, bo posiada cechy młodzieżowej 

powieści przygodowej jak i detektywistycznej. 

Detektywistyczna, bo:                                                                          Przygodowa, bo: 

- wszystkie wydarzenia, wątki i tropy                                                  - opisuje przygody dzieci, które  

Prowadzą do rozwiązania zagadki kapelusza                                        są często śmieszne i bawią  

(przy okazji zostaje rozwikłana zagadka gangu)                                   czytelnika   



05.06.2020 

08.06.2020 

TEMAT: Jestem Dziewiątka ! – szef gangu. (2 nr lekcji) 

1. Czy wiesz kim jest narrator powieści? 

2. Jak oceniasz zachowanie dziewczynki względem dorosłych? Czy dziecko może i powinno wtrącać się w 

sprawy dotyczące dorosłych? 

3. Czy uważasz, że jej znajomość z Maćkiem przyniosła pozytywne czy negatywne skutki? 

4. Uzupełnij poniższy schemat charakterystyki – opisz Krysię bardzo szczegółowo odpowiadając na pytania. 

Jeżeli możesz podaj konkretne przykłady.  

KRYSTYNA CUCHOWSKA – DZIEWIĄTKA – SZEF GANGU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSUMOWANIE: Czy Krysia jest postacią jednoznacznie pozytywną czy negatywną? Uzasadnij jednym zdaniem swoją 

odpowiedź. 

……………………………………………………………………………………………………… 

STYL ŻYCIA (rodzina, wiek, ubiór, miejsce 

zamieszkania, zainteresowania) 

 

 

 

 

 

 

 

KIM JEST? (co lubi a czego nie lubi, jak się 

zachowuje, czego unika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZAS WOLNY (jak , z kim i gdzie go 

spędza?) 

CO MYŚLI I CZUJE? (jaki ma 

stosunek do ludzi, o czym marzy, co ją 

cieszy a co irytuje) 

Cytat, ulubione powiedzenie Krysi 

 

 

 

 

 

 


