
 



 
                         Lekcja 
Temat: Teleportację czas zacząć! 
Określamy miejsce i czas akcji  
lektury. 

13.12.2018r. 

Rocznica 
stanu 

wojennego 
(1981r.) 



MIEJSCE AKCJI CZAS AKCJI 

BOHATEROWIE 

FABUŁA 



Co będziemy umieli, znali, wiedzieli po 
dzisiejszej lekcji? 

-elementy świata przedstawionego wymieniali  

-czas, miejsce akcji „Chłopców …”świetnie znali 

-na mapie pięknie Budapeszt wskazywać będziemy 

-na Węgrzech co zwiedzić, zobaczyć –już wiemy! 

-o Molnarze – z netu wiadomości w mig przygotujemy 

-kiedy zabory, co z Polską 200 lat temu działo się- ogarniemy. 















 





Skrzyżowanie Pál i Mária utca – Dom zaznaczony czerwoną strzałką stoi 
prawdopodobnie w miejscu powieściowego Placu Broni 





Ferenc Molnar tak naprawdę na nazwisko miał Neumann. 

 
 
 



XXI 

Ferenc Molnar był jednym z 

najbardziej znanych 

przedstawicieli 

węgierskiej literatury 

był on również dramaturgiem i 

dziennikarzem 

 
 

Jego jednym utworem jest lektura : 

 

„Chłopcy z Placu Broni” 

 

 

A drugim : 

„Liliom” 

 

ur. 1878 r. -1952r. 

Żył 74 lata 

XX XIX 







Ferenc Molnar  

M Ferenc -o    Molnar-o 

D Ferenc-a      Molnar-a 

C Ferenc-owi  Molnar-owi 

B Ferenc-a      Molnar-a 

N Ferenc-em   Molnar-em 

Msc Ferenc-u  Molnarz-e 

 

Oboczność: r :  rz 



Alfabet węgierski 

a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, 
gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, 
ö, ő, p, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, 

z, zs  



Co warto zwiedzić w Budapeszcie? 

 



Informacje o Budapeszcie 

● Budapeszt to stolica i największe 
miasto Węgier 

● Leży w północnej części kraju nad 
Dunajem. 

● Budapeszt to jedna z największych 
metropoli Europy Środkowej. 

● Znajduję się tam Akademia Sztuk 
Pięknych wiele teatrów i muzeów. 



Zamek Królewski w Budapeszcie 

 



Plac Bohaterów 



Most Łańcuchowy 



Baszta Rybacka 



Parlament  w 
Budapeszcie 



Centralna Hala Targowa 



Wyspa Małgorzaty 

 



City Park w Budapeszcie 

 



Przenieśmy się w czasie do XIX wieku… 





MIESIĄC:    MARZEC 

ROK: 1889 

PORA ROKU: WIOSNA 

WIEK: XIX 



Sprawdźmy kartę pracy: 





-elementy świata przedstawionego wymieniali  
 
-czas, miejsce akcji „Chłopców …”świetnie znali 
 
-na mapie pięknie Budapeszt wskazywać 
będziemy 
 
-na Węgrzech co zwiedzić, zobaczyć –już wiemy! 
-o Molnarze – z netu wiadomości w mig 
przygotujemy 
-kiedy zabory, co z Polską 200 lat temu działo się- 
ogarniemy. 



Poszczególne slajdy przygotowane przez klasę 5a:  
Julię Krych, Kingę Ślusarek, Aleksandrę Kucała,  

Natalię Kopię, Annę Bies, Maksa Gonciarza oraz Piotra Rolnika.  


