
Temat: Z panem Foggiem dookoła świata. 

 

Mam nadzieję, że podobała Wam się książka „W 80 dni dookoła świata” . Na 

początek kilka słów o autorze. Przeczytajcie uważnie, notatka będzie niżej:  

Juliusz Verne- Juliusz Verne przyszedł na świat  8 lutego 1828 roku. Zmarł  24 

marca 1905 roku. Był francuskim pisarzem, dramaturgiem i działaczem 

społecznym. Napisał kilkadziesiąt powieści. 

Verne miał umysł podróżnika, podróżował bowiem po świecie, jednak mniej 

intensywnie niż bohaterowie jego utworów. Verne zdążył odwiedzić 15 krajów 

w Europie i w tych znajdujących się w basenie Morza Śródziemnego, lecz 

również podróżował po Kanadzie i USA. Uchodził za osobę niezwykle 

oczytaną, ponieważ to z książek czerpał też swe inspiracje, czy to techniczne, 

czy też historyczne i geograficzne. W ten sposób stworzył swój bogaty i 

różnorodny warsztat, wszystko to na potrzeby literackie. Był jak na swoje czasy 

niemal nieobliczalny w swych fantazjach science – fiction. Opisywał na 

przykład lot na Księżyc oraz napęd łodzi podwodnej, która przemierzała oceany 

bez użycia mięśni marynarzy. Był to powód, dla którego traktowano jego dzieła 

jako owoc fantazji na wskroś surrealistyczny, czy nawet przeznaczony 

wyłącznie dla dzieci i młodzieży. 

 

Źródło: https://zyciorysy.info/juliusz-verne/ | Zyciorysy.info 

Książka Verne’a  na początku  była drukowana w odcinkach we francuskim 

czasopiśmie „Le Temps”. Niektórym wydawało się, że bohater książki- Fileas 

Fogg istnieje naprawdę i rzeczywiście bierze udział w podróży dookoła świata. 

Podczas publikacji powieści do autora zgłaszały się różne firmy transportowe, 

które oferowały swoje usługi  w ramach podróży przez ocean. Książkowe 

wydanie „W 80 dni..” cieszyło się ogromną popularnością. Okrzyknięto ją, 

jeszcze za życia autora, bestsellerem i wydano w ponad 100 tysiącach 

egzemplarzy. 

NOTATKA DO ZESZYTU (Przepisz lub wydrukuj) 

 

Juliusz Verne- (- (1828-1905) - pisarz francuski, autor kilkudziesięciu powieści 

przygodowych dla młodzieży, cieszących się od wielu lat niegasnącą 

popularnością. Do najbardziej znanych należą m.in.: "Pięć tygodni w balonie", 

https://zyciorysy.info/juliusz-verne/
https://zyciorysy.info/


"Dzieci kapitana Granta", "20 000 mil podmorskiej żeglugi", "Tajemnicza 

wyspa" i "W osiemdziesiąt dni dookoła świata". 

Elementy świata przedstawionego:  

1) czas i miejsce akcji: akcja trwa 80 dni (od 2 X 1872r. do 21 XII 1872r.). 

Miejsce akcji stale się zmienia, wyznacza je trasa podróży dookoła świata. 

Akcja toczy się m.in. w Londynie, Suezie, Bombaju, Kalkucie, 

Hongkongu, Jokohamie, San Francisco i w Liverpoolu. 

2) Bohaterowie:  

a) Główni:  Fileas Fogg, Jan Passepartout, detektyw Fix, Auda.  

b) Poboczni:  koledzy Fogga z klubu “Reforma”. (koniec notatki) 

Sposoby podróżowania w XIX wieku: Bohaterowie mieli do dyspozycji kolej 

parową, statki parowe, dyliżanse, dorożki. W filmie pojawiają się też balony, ale 

UWAGA! Podróż balonem nie pojawia się na kartach książki, jedynie w 

filmowej ekranizacji! 

Podróż dookoła świata w 80 dni była szczytowym osiągnięciem na jakie 

pozwalał ówczesny rozwój techniki. Główny bohater zakłada się, gdyż pragnie 

udowodnić, że objechanie świata w 80 dni jest możliwe.  

Wyliczenia podróży dookoła świata według „Morning Chronicle” : 

„Z Londynu do Suezu przez Mont Cenis i Brindisi koleją i parostatkiem - 

7 dni. 

Z Suezu do Bombaju parostatkiem - 13 dni. 

Z Bombaju do Kalkuty koleją - 3 dni. 

Z Kalkuty do Hongkongu (Chiny) parostatkiem - 13 dni. 

Z Hongkongu do Jokohamy (Japonia) parostatkiem - 6 dni. 

Z Jokohamy do San Francisco parostatkiem - 22 dni. 

Z San Francisco do Nowego Jorku koleją - 7 dni. 

Z Nowego Jorku do Londynu parostatkiem i koleją - 9 dni. 

Razem 80 dni”. 

Jak myślicie, ile czasu zajęłoby Fileasowi Foggowi okrążenie Ziemi obecnie, 

przy wykorzystaniu istniejących połączeń, np. lotniczych? Chętni, którzy 

chcieliby obliczyć ile czasu zajęłoby dokonanie tego czynu i jakimi środkami 

transportu- proszeni są o wysyłanie odpowiedzi na mojego maila: 

a.jureczko.jpol@gmail.com  Nagradzam oceną celującą! 

Miłego odpoczynku i do następnej lekcji! 
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