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Temat: O tym, jak w “Bajkach robotów” maszyna cyfrowa walczyła ze smokiem. 

 

Witaj, świetnie poradziłeś sobie z analizą lektury pt. “Ten obcy”. Mam nadzieję, że chociaż trochę ci 

się podobała i zapamiętasz ją przynajmniej do egzaminu.  

Dzisiaj zajmiemy się fragmentem książki Stanisława Lema pt. “Bajki robotów”, a dokładnie “Bajką o 

maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła”. Które wyrazy w tytule cię zaskakują? Hmm... pewnie 

sam fakt, w którym maszyna cyfrowa walczy i na dodatek ze smokiem. Jeżeli tak, to prawidłowy jest 

twój tok rozumowania, ponieważ teksty Stanisława Lema są przykładem literatury 

fantastycznonaukowej. 

1. CECHY LITERATURY FANTASTYCZNONAUKOWEJ 

• Dzieją się w dalekiej przyszłości. 

• Ukazują wizję postępu cywilizacyjnego np. dzięki nauce lub badaniom. 

• Występują w niej elementy fantastyczne nawiązujące do osiągnięć technicznych, np. 

wymyślone maszyny, urządzenia, podróże kosmiczne, nieistniejące planety itp. 

• Pisana jest językiem współczesnym, ale wzbogacona o słownictwo nowe, nazywające 

nieznaną rzeczywistość (neologizmy).  

Przepisz powyższe cechy literatury fantastycznonaukowej do zeszytu. 

2. Poniżej widzisz obraz Daniela Mroza do innej książki Stanisława Lema. Jaką rzeczywistość 

przedstawia? Odpowiedz jednym zdaniem w zeszycie. 

 

3. Otwórz podręcznik na str. 302 i przeczytaj tekst. Uprzedzam, że tekst jest trudny i trzeba 

naprawdę się skupić, żeby go zrozumieć. Wierzę, że dasz radę go przeczytać, gdyż jest to 

tekst lektury obowiązkowej.  

4. Po przeczytaniu wykonaj w zeszycie następujące polecenia: 

• Określ czas i miejsce akcji. 

• Zapisz w punktach, jak wygląda świat przyszłości przedstawiony w tekście. 

• Wypisz elementy fantastyczne, które występują w opowiadaniu. 



• Wypisz wyrazy nawiązujące do języka naukowego (nowe, czyli neologizmy). 

Udzielając odpowiedzi korzystaj także z cech literatury fantastycznonaukowej.  

W razie wątpliwości proszę do mnie pisać.  

Zadania odsyła mi uczeń z numerem: 

Kl. 6a – nr 2; 

Kl. 6b – nr 11. 

KAMIL, DAWID I PATRYCJA. Proszę do zeszytu zapisać pkt. 1 z lekcji (cechy literatury 

fantastycznonaukowej) i swoimi słowami napisać, co widzicie na obrazie (zad. 2 z lekcji). Uzupełnioną 

lekcję odsyła mi KAMIL.  

Powodzenia! 

M. Swobodzian 


