
Temat: Uwaga, oszust! – omawiamy bajkę Jana Brzechwy „Lis i jaskółka”. 
 

Lis Jaskółka 

sprytny, przebiegły, oszust, egoista nieliczący się 
z innymi, samolubny, inteligentny, zaradny 

naiwna, łatwowierna, lekkomyślna 

 
Morał: „Mówią odtąd jaskółki, / Że niedobre są spółki” – bądźmy ostrożni, gdy wchodzimy w spółkę z 
innymi. Nie dajmy się zwieść pozorom, z ostrożnością podchodźmy do tego, co proponują inni.  .......... 
 
Forma wypowiedzi wpleciona w bajkę: dialog ......................................................................................... 
 
Cel użycia określonej formy wypowiedzi: zaciekawienie czytelnika, zwiększenie dynamizmu 
wypowiedzi, zwrócenie uwagi na różne zachowania bohaterów .............................................................. 
 
Wykorzystany środek artystycznego wyrazu i cel jego użycia: uosobienie, by od razu czytelnik 
zwrócił uwagę na określone cechy kojarzące się z danymi zwierzętami ................................................... 
 
 

Ignacy Krasicki, Kruk i lis 
Bywa często zwiedzionym, 
Kto lubi być chwalonym. 

Kruk miał w pysku ser ogromny; 
Lis, niby skromny, 

5 
Przyszedł do niego i rzekł: «Miły bracie, 

Nie mogę się nacieszyć, kiedy patrzę na cię! 
Cóż to za oczy! 

Ich blask aż mroczy! 
Czyż można dostać 

10 
Takową postać? 

A pióra jakie! 
Szklniące, jednakie. 

A jeśli nie jestem w błędzie, 
Pewnie i głos śliczny będzie.» 

15 
Więc kruk w kantaty; skoro pysk rozdziawił, 
Ser wypadł, lis go porwał i kruka zostawił. 
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chytry 
 

sprytny, zadziorny 
 
 
 
 
 
 cwany 
 
inteligentny przebiegły 
 łasy na pochwały 
 
 

naiwny 
 
 
 
 
 
 
 

łatwowierny 
 lekkomyślny 
 
 
Morał: „Bywa często zwiedzionym,/ Kto lubi być chwalonym” – z ostrożnością podchodźmy do 
pochwał wypowiadanych przez inne osoby ............................................................................................... 
 
Użyty środek artystycznego wyrazu i jego cel: uosobienie, by od razu zwrócić uwagę na określone 
cechy ........................................................................................................................................................... 
 
Użyta w bajce forma wypowiedzi i jej cel: dialog, by lepiej się czytało, by zwiększyć dynamikę 
wypowiedzi ................................................................................................................................................. 
  
Podobieństwa pomiędzy bajkami Brzechwy i Krasickiego: podobni bohaterowie zwierzęcy, 
ośmieszone podobne cechy, morał zbliżony .............................................................................................. 
 
Zadanie domowe: Wyobraź sobie, że historia o nieudanej spółce została opublikowana w gazecie w 
artykule pod tytułem „Skandal z udziałem oszusta”. Napisz ten artykuł zgodnie z poniższymi 
wytycznymi: 

• wstęp: jednozdaniowe (maksymalnie dwuzdaniowe) przedstawienie finału sprawy, 

• rozwinięcie: opowiedzenie o tym, jak przebiegało oszustwo, 

• zakończenie: zacytowanie możliwych słów poszkodowanego, 

• wykorzystanie dużej liczby słów o silnym zabarwieniu emocjonalnym, wpływających na 
nastawienie czytającego, np. przy opisie oszusta – niegodziwy, nieszczery, podstęp, 
nikczemny, przebiegły; przy opisie poszkodowanego – biedny, oszukany, zwiedziony, 
wykorzystany. 

W razie pytań czy wątpliwości, proszę o kontakt. Artykuł prześlij drogą elektroniczną jako załącznik. 
Instrukcje w lekcji z pisownią „nie”. 

Lis 

Kruk 


