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JĘZYK POLSKI – KLASA 7A 

8 maja 2020 r. 

 

 

Temat: Akcja pod Arsenałem – akcja zbrojna Grup Szturmowych Szarych Szeregów 

 

Witajcie.       

Kochani!  Podczas ostatniej lekcji poświęconej analizowaniu powieści Aleksandra Kamińskiego 

pt. „Kamienie na szaniec” stwierdziliście, że główni bohaterowie gotowi byli poświęcić życie dla dobra 

ojczyzny. Walczyli na wiele sposobów. Część działań to tzw. działania sabotażowe, inne  - dywersyjne. 

Czym zatem jest sabotaż, a czym dywersja? „Słownik języka polskiego” PWN podaje: 

• sabotaż  

«ukryte działanie mające na celu przeszkodzenie komuś w realizacji jakiegoś planu» 

• mały sabotaż  

«akcja konspiracyjna prowadzona w czasie okupacji hitlerowskiej, polegająca m.in. na pisaniu 

antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń i dezorganizowaniu akcji 

propagandowych okupanta» 

• dywersja  

1. «działania sabotażowe lub propagandowe prowadzone na terytorium nieprzyjaciela w celu 

dezorganizacji jego działań wojennych» 

2. «podstępna działalność zmierzająca do zakłócenia życia politycznego i gospodarczego 

jakiegoś państwa» 

 

Jakie są podobieństwa, a jakie różnice między wymienionymi formami walki? Otóż: 

• podobieństwo to cel – działania szkodzące wrogowi, 

• różnice to, np. czas przygotowania – sabotaż często spontaniczny, dywersja czasochłonna – 

wymaga planowania; środki – sabotaż bez użycia broni, dywersja – broń. 

 

Zadanie dla Was! 

Proszę wypisać działania sabotażowe i dywersyjne podejmowane przez bohaterów „Kamieni 

na szaniec”. Następnie obejrzyjcie krótki film poświęcony jednej z akcji opisanych w powieści. 

https://www.youtube.com/watch?v=tT_UiUPHrsk 

       Po wykonaniu powyższych poleceń przejdźcie do uzupełnienia załączonej karty pracy. 

 

https://sjp.pwn.pl/sjp/sabotaz;2574658.html
https://sjp.pwn.pl/sjp/maly-sabotaz;2518795.html
https://sjp.pwn.pl/sjp/dywersja;2555857.html
https://www.youtube.com/watch?v=tT_UiUPHrsk
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Karta pracy nr 2 

Najsławniejszy wyczyn Polski Podziemnej 

 

 

1. Uzupełnij schemat na podstawie rozdziału „Pod Arsenałem”. W tym celu: 

a) zdefiniuj ambitny cel,  

b) odtwórz listę przeszkód, 

c) nazwij cele pośrednie, 

d) ułóż cele pośrednie we właściwej kolejności, 

e) sformułuj działania prowadzące do celu.  

Ambitny cel 

Przeszkody Cele pośrednie Działania 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

2. Wypisz przynajmniej pięć skutków akcji pod Arsenałem. Następnie znakiem „+” oznacz 

pozytywne, a „–” negatywne. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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3. Na jednej ze stron internetowych toczy się dyskusja o tym, czy należało przeprowadzić 

akcję pod Arsenałem. Napisz komentarz, w którym przedstawisz swoje stanowisko i poprzesz 

je dwoma argumentami, odwołując się do treści „Kamieni na szaniec”.  

 

Re: Czy należało przeprowadzić akcję pod Arsenałem? 

 

……………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………..………………

……………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..………………………

………………………..………………………………………………………………………

………………………….. 

 

 

 


