
TEMAT 4: Jakim nauczycielem był Keating?

1. Na początku proszę o uzupełnienie informacji i przepisanie jej do zeszytu (można 
również wydrukować całą notatkę i wkleić).

Autor książki

Reżyser filmu

Aktora 
grający rolę 
Johna 
Keatinga 

Czas akcji

Miejsce akcji

2. Zastanów się, jaki wpływ na uczniów miał John Keating. Pomocne mogą być dla 
Ciebie pytania:

• Co dzięki Keatingowi osiągnęli jego uczniowie?

• Czy miał na nich dobry, czy zły wpływ? Dlaczego?

• Czy obwiniasz go o śmierć Neila? Dlaczego?

• Czy nie uważasz, że Keating przesadzał?

• Czy nauczyciel nie powinien tylko przekazywać wiedzy, a nie wtrącać się do życia 
swoich uczniów?

• Jakie dostrzegasz negatywne cechy jego osobowości?

      Zapisz wnioski w formie kilku zdań.

3. Co dzięki nauczycielowi osiągnęli niektórzy uczniowie? Połącz imiona uczniów z 
odpowiednimi wyrazami:

TODD                          przełamuje własną nieśmiałość, by walczyć o miłość



NEIL                            mierzy się z niskim poczuciem własnej wartości

KNOX                         odkrywa pasję do teatru

4. Napisz odpowiedź na jedno z pytań:

a/ czym różni się współczesny uczeń od ucznia Akademii Weltona?

b/ czym różni się współczesna szkoła od Akademii Weltona?

5. Jednemu ze swoich nauczycieli chcesz podarować w prezencie książkę 

"Stowarzyszenie Umarłych Poetów". Napisz pamiątkową dedykację, którą mógłbyś 

na niej umieścić.

6. Zadanie: Napisz wypracowanie na jeden z tematów.

a/ Jak wyobrażasz sobie dalsze losy Johna Keatinga? (opowiadanie). Pamiętaj o 

umieszczeniu informacji i miejscu, czasie akcji. Postaraj się, by opowiadanie było 

ciekawe. 

b/ Czuję się okropnie, teraz wiem, że popełniłem błąd... Przygotuj monolog 

wewnętrzny pana Perry'ego z opisem jego przeżyć.

c/ W liście do koleżanki przedstaw swoją opinię na temat przeczytanej lektury pt. 

"Stowarzyszenie Umarłych Poetów" (list z elementami recenzji).

d/ Scharakteryzuj wybranego ucznia Akademii Weltona.

e/ W rozprawce udowodnij, że John Keating był dobrym nauczycielem.

f/ W imieniu Johna Keatinga napisz list motywacyjny z prośbą o przyjęcie go na 

stanowisko anglisty w prestiżowej uczelni Yale.

g/ To była niezwykła lekcja angielskiego... Napisz fragment pamiętnika jednego z 

uczniów Akademii Weltona.



TEMAT 5: Piszemy recenzję filmu.

1. Pracując nad dzisiejszą lekcją proszę odnieść się do skserowanych materiałów na 

temat recenzji i notatki w zeszycie. 

Proszę napisać recenzję jednego z filmów ( „Pianista”, „Stowarzyszenie Umarłych 

Poetów”, ”Dzieci Ireny Sendlerowej” lub „Lista Schindlera”).

ZADANIE DOMOWE

Zadanie domowe związane z filmem „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” proszę odesłać 
do 23 marca 2020 roku. Z kolei recenzję filmu do 25 marca 2020 roku.
Prace proszę odesłać na adres: tatianawitoslawskapernal@gmail.com
Życzę powodzenia!


