
Temat: Trudne słownictwo w lekturze. 

 

Jeśli ktoś czytał książkę „W 80 dni dookoła świata”, zauważył,  że pojawiają się 

czasami słowa, których znaczenia nie znamy. Pamiętajcie, że Juliusz Verne żył 

w 19 wieku, więc i słownictwo było inne. Zobaczcie jakie słowa z lektury 

mogły przysporzyć nam kłopotów:  

armator – osoba lub przedsiębiorca eksploatujące statek 

bajadera – hinduska tancerka pełniąca służbę przy świątyni 

biret – kwadratowa lub okrągła sztywna czapeczka bez daszka, używana 

najczęściej jako część oficjalnego stroju 

duchownych, przedstawicieli sądownictwa lub senatu uniwersyteckiego 

bramin – indyjski kapłan 

chronometr – zegar o bardzo dużej dokładności pomiaru 

czaprak – przykrycie konia pod siodło 

derka – koc 

dróżnik – osoba pilnująca przejazdu i powierzonego sobie odcinka toru 

kolejowego 

dżonka – drewniany statek z prostokątnymi żaglami, używany w krajach 

azjatyckich do przewozu towarów i do 

połowów 

ekwilibrysta – cyrkowiec, osoba wykonująca ćwiczenia wymagające 

zachowania równowagi w utrudnionych warunkach 

fakir – indyjski asceta lub w krajach muzułmańskich żebrzący mnich 

faworyty – pasmo zarostu pozostawione na policzku 

fellach – rolnik w krajach arabskich 

fracht – opłata za przewóz towarów 

indygo – niebieski barwnik 

kornak – dozorca słoni 

magistrala – główny szlak komunikacyjny lub transportowy 

mila – jednostka długości równa 1609 m 

minaret – wieża meczetu, z której zwołuje się wiernych na modlitwę 

mitra – rodzaj nakrycia głowy, noszonego np. przez biskupów i opatów 

mormon – członek wspólnoty religijnej w Stanach Zjednoczonych, łączącej 

elementy chrześcijaństwa, judaizmu i islamu 

obcesowy – zbyt bezpośredni i nietaktowny 

palankin – kryta lektyka 

palisada – ogrodzenie z grubych, zaostrzonych u góry drewnianych pali 

parsyzm – religia wyznawana głownie w Indiach 

pelisa – zimowy płaszcz podbity futrem 



porfir – skała składająca się ze zbitej albo drobnoziarnistej masy skalnej, w 

której tkwią wcześniej wykrystalizowane kryształy 

radża – tytuł lokalnych władców w Indiach 

riksza – rodzaj wózka lub roweru służący do przewożenia pasażerów 

sipaj – żołnierz indyjski w służbie państwa europejskiego 

szkuner – statek żaglowy, mający od 2 do 7 masztów 

takielunek – omasztowanie, olinowanie i ożaglowanie statku 

tamarynd – tropikalne drzewo 

wihara – klasztor buddyjski 

woltyżerka – akrobatyczna jazda na koniu 

 

Zapamiętaj! Gdy nie znasz znaczenia jakiegoś słowa, możesz je sprawdzić  

w słowniku wyrazów obcych. 

 

Zapiszcie sobie temat zeszycie, wybierzcie jedno z powyższych słów i ułóżcie z 

nim zdanie dotyczące lektury „W 80 dni dookoła świata”.  

Pozdrawiam serdecznie! 


