„Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”
Rafała Kosika – poznajemy elementy świata przedstawionego.
Witam, dziś zajmujemy się lekturą. Poniżej kilka ważnych informacji, można je wydrukować
i wkleić do zeszytu przedmiotowego.

Elementy świata przedstawionego
1. Czas akcji: I połowa XXI wieku, kilka miesięcy: od września (pierwszy dzień roku
szkolnego) do kwietnia (Wielkanoc).
2. Miejsce akcji:
 Warszawa: Gimnazjum im. Prof. S. Kuszmińskiego, dom Polonów, mieszkanie
Bieleckich, mieszkanie Niki, kawiarnia „Zbędne kalorie”, budynek Mexportu,
Silver Tower,
 Kocia Skała: zamek.
 Zakopane i jego okolice: Gubałówka, Krupówki, pensjonat „Pod Zezowatą
Owcą”, stok narciarski.
3. Budowa utworu:
 Prolog. Dowiadujemy się z niego o napadzie Gangu Niewidzialnych Ludzi na
bank.
 Rozdział 1. Pierwszy dzień w szkole. Poznajemy trójkę głównych bohaterów. Felix
i Nika doświadczają przemocy szkolnych dręczycieli: Marcela i Rubena. Razem z
Netem postanawiają ich ukarać.
 Rozdział 2. Megakorek. W Warszawie tworzą się korki. Trójka przyjaciół poznaje
Manfreda – sztuczną inteligencję, którą wychował Net. Bohater odkrywa, że za
pośrednictwem internetu Manfred wydostał się na wolność. Nie udaje się odzyskać
wszystkich jego kopii. Jednak udoskonalony program radzi sobie z korkami
w stolicy.
 Rozdział 3. Szkoła, w której straszy. Przyjaciele odkrywają, że w ich szkole
zaczyna się dziać coś niesamowitego: pojawiają się zjawy. Przyjaciele za sprawą
wizyty u wróżki madame Josephine rozmawiają z nimi. Okazuje się, że to duchy
ofiar wypadku samolotowego, które proszą o pochowanie ich szczątków.
 Rozdział 4. Zamek na Kociej Skale. Klasa tytułowych bohaterów udaje się na
wycieczkę do zamku na Kociej Skale. Tam w tajemniczych okolicznościach
spotykają gnoma, który zapowiada, że znajdą swój skarb.
 Rozdział 5. Skarb babci Lusi. Przyjaciele szukają skarbu babci Lusi – pierścionka
z rubinowym oczkiem. Znajdują go wraz z innymi cennymi przedmiotami
w dawnych piwnicach kościółka. Skarb zostaje oddany przez tatę Felixa
do muzeum.
 Rozdział. 6. Boże Narodzenie. Za sprawą świętego Mikołaja Nika dostaje się do
domu Neta. Uczestniczy w świątecznej kolacji, podczas której dostaje od Neta
srebrny pierścionek. Felix zaś daje babci Lusi w prezencie pierścionek z jej
młodości.
 Rozdział 7. Tajemnice Niki. Podczas klasowej wycieczki w góry dochodzi do
zaginięcia Niki. Po jej odnalezieniu przyjaciele dowiadują się, że ma ona zdolności
telekinetyczne. Dziewczyna odkrywa również przed przyjaciółmi swoją sytuację
rodzinną: jest sierotą, mieszka sama.
 Rozdział 8. Niezidentyfikowany obiekt latający. Przyjaciele postanawiają zrobić
zdjęcia niezidentyfikowanemu obiektowi latającemu, który zobaczyli podczas
poszukiwań Niki. Wykonane zdjęcia Manfred przesyła zaprzyjaźnionemu
programowi AI – Vidoktorowi.

 Rozdział 9. Niepokojące odkrycia. Tata Felixa identyfikuje na zdjęciach dzieci
swój top top top secret – latalerz. Chce odzyskać wszystkie odbitki zdjęć tego
projektu. Przyjaciele postanawiają dotrzeć do Vidoktora, który nie tylko ma
pożądane przez nich zdjęcia, lecz także będzie skanował księgę prof.
Kuszmińskiego.
 Rozdział 10. Manfred. Manfred pomaga przyjaciołom w przygotowaniu się do
skasowania plików mieszczących się na dyskach Vidoktora. Trójka bohaterów
odwiedza w tym celu ratusz miejski, by poznać funkcjonowanie superkomputera.
 Rozdział 11. Pięćdziesiąte piętro. Felix i Net udają się na pięćdziesiąte piętro
Silver Tower. Kiedy Vidoktor skanuje poszukiwaną przez nich księgę,
niespodziewanie pojawia się Nika. W budynku zaczynają się dziać dziwne rzeczy.
 Rozdział 12. W pułapce. Emocje sięgają zenitu. Okazuje się, że za akcjami Gangu
Niewidzialnych Ludzi stał Morten – program AI żyjący własnym życiem.
Zamierza stworzyć idealny latalerz i zawładnąć światem. Na przeszkodzie stanęli
mu Felix, Net i Nika, dlatego zamierza ich zgładzić. Przyjaciele uciekają na
latalerzu sterowanym przez pana Polona.
 Rozdział 13. Mars. Młodzi bohaterowie dostają odznaczenia od ministra spraw
specjalnych. Wspólnie ze swoimi rodzinami świętują Wielkanoc. Oglądają też
podróż robota na Marsa, któremu pomaga Nika, wykorzystując swoją niezwykłą
zdolność.

2. Bohaterowie
 Główni: Felix Polon, Net Bielecki, Nika Mickiewicz
Przedstawienie
postaci

Nika Mickiewicz

Felix Polon

Net Bielecki

trzynastolatka, sierota,
mieszkała w małym mieszkaniu
w starej kamienicy, uczennica
Gimnazjum imienia Stefana
Kuszmińskiego w Warszawie

trzynastolatek, syn
ekonomistki pracującej
w banku oraz
konstruktora wynalazcy,
wraz z rodzicami mieszka
w dużym domu
na przedmieściach
Warszawy, uczeń
Gimnazjum imienia
Stefana Kuszmińskiego
w Warszawie, ma psa
Cabana

trzynastolatek, syn malarki
i informatyka, wraz
z rodzicami mieszka na
najwyższym piętrze
dwudziestopiętrowego
apartamentowca, uczeń
Gimnazjum imienia Stefana
Kuszmińskiego
w Warszawie

Wygląd

szczupła, rude włosy, wesołe,
zielone oczy, mały, lekko
zadarty nos, okrągła twarz,
martensy, spinka do włosów
z zielonym oczkiem

szczupły, blondyn, piwne
oczy, bejsbolówka,
okrągła twarz, sportowe
ubranie, plecak pełen
narzędzi, superzegarek

wysoki, chudy, niebieskie,
okrągłe, wyłupiaste oczy,
duże usta, cera opalona,
brązowe, rozczochrane
włosy, prostokątne, czarne
okulary korekcyjne,
komputer, bojówki,
trampki, bluza z kapturem

Cechy,
umiejętności

mądra, samodzielna, odważna,
humanistka, ciekawa świata,
wrażliwa, oczytana, rozważna,
uczciwa, honorowa,
odpowiedzialna, zaradna
zdolności
psychokinetyczne,
czytanie książek

mądry, uczynny,
inteligentny, ambitny,
spokojny, poważny,
opanowany, trzeźwo
myślący, racjonalny,
rzeczowy, ciekawy
świata, pomysłowy,
serdeczny
majsterkowicz, lubi
konstruować nowe
urządzenia, potrafi
naprawić
i uruchomić różne
urządzenia

inteligentny, bystry,
ciekawy świata, mądry,
pomysłowy, leniwy,
tchórzliwy, wrażliwy,
świetny informatyk
i matematyk, potrafi
poradzić sobie z każdym
programem, komputery,
informatyka, najnowsze
technologie

 Drugoplanowi: rodzice Felixa: matka – ekonomistka pracująca w banku, ojciec –
wynalazcakonstruktor, babcia Lusia, rodzice Neta: matka – malarka, ojciec –
informatyk, sztuczna inteligencja: Manfred, Morten i Vidoktor, uczniowie: Aurelia,
Celina, Marcel i Ruben, Lucjan, nauczyciele: dyrektor Juliusz Stokrotka,
wychowawczyni głównych bohaterów: Jolanta Chaber, informatyk: pan Eftep,
historyk: pan Cedynia, matematyczka: pani Ekierka, biolog: pan Butler, chemiczka:
pani Próbówka, fizyk: pan Antoni Czwartek, geograficzka: pani Konstancja
Konstantynopolska, bibliotekarka: pani Małolepsza, woźny: pan Sylwester.
 Epizodyczni: pani Lucynka – sprzątaczka z banku, pani Basia z kawiarni, pan
Hieronim – przewodnik z zamku na Kociej Skale, madame Josephine, pan Sobolak
– sąsiad rodziny Polonów.

3. Rodzaj literacki: epika.
4. Gatunek literacki: powieść fantastycznonaukowa.
5. Wątek główny: próba rozwikłania zagadki Gangu Niewidzialnych Ludzi przez trójkę
przyjaciół, wątki poboczne: pojawienie się duchów w szkole, poszukiwanie skarbu, szkolne
perypetie głównych bohaterów, relacje rodzinne głównych bohaterów.

6. Poruszone problemy: przyjaźń, rodzina, problemy szkolne, przemoc w szkole,
zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii, zagadka do rozwiązania.

Karta pracy 1

Co po sobie w powieści?
Uzupełnij tytuły rozdziałów i wpisz ich właściwą kolejność, kartę odeślij na
adres wiolasipa@gmail.com do dnia 28.04.2020r..
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Zamieszczam przykładowe odpowiedzi do ćwiczeń zadanych w
zeszłym tygodniu.
Ćw. 4 str. 30
Ten pokój jest bardzo przestronny. Pod oknem znajduje się łóżko.
Nad łóżkiem wisi drążek pomocny przy podnoszeniu się. We wnęce
ustawiono szafę. Na parapecie okna ustawiono kwiatki. Przy
drzwiach stoi biurko, a przy nim fotel na kółkach. Przy ścianie
naprzeciw łóżka stoi niska komoda. Przed meblem leżą dwie pufy.
Największą zaletą pokoju jest jego wielkość, niezbędna do
poruszania się osoby niepełnosprawnej.
Ćw. 8 str. 31
Na obrazie znajduje się dorożka, w której siedzi dwoje ludzi. Do
dorożki zaprzęgnięta jest para koni. Obok konno jedzie mężczyzna w
białej kurtce, na głowie ma czapkę z daszkiem. Przy nim znajduje się
nieosiodłany koń.
Ćw. 13 str. 33
Chciałbym zostać wolontariuszem w hospicjum, ale niewiele wiem na
ten temat.
Ja od dwóch lat pomagam jako wolontariuszka, więc mogę Ci coś
doradzić.
Zamierzam się zgłosić gdyż chciałbym pomagać innym.
Najlepiej tam zadzwoń lub wyślij melila.

