
ULUBIONA KSIĄŻKA



CHŁOPCY Z PLACU BRONI

Książka Chłopcy z placu broni została napisana w 1907 r. 

przez Ferenca Molnára.



HISTORIA

Książka Chłopcy z Placu Broni opowiada o grupie chłopców, którzy muszą bronić swojego 

placu zabaw przed innymi chłopcami. Opisuje ich bohaterskie czyny, mówi o zdradzie, 

lojalności, odwadze, poświęceniu. Chłopców łączy wielka przyjaźń i miłość do ich 

„ojczyzny”, czyli placu. W imię tej miłości jeden z nich - Nemeczek, płaci najwyższą cenę: 

oddaje swoje życie. Swoją postawą Nemeczek zdobył uznanie wrogów, a jego śmierć nie 

poszła na marne - obronili plac.



KILKA NAJWAŻNIEJSZYCH POSTACI



ERNEST NEMECZEK

Ernest Nemeczek jest głównym bohaterem powieści 

Ferenca Molnara Chłopcy z Placu Broni. Poznajemy go jako 

jedenastoletniego chłopca jedynaka, mieszkającego wraz z 

rodzicami w Budapeszcie. Ich ubogie mieszkanie 

znajdowało się na parterze pod trójką, na ulicy Rakos.

Nemeczek był niskiego wzrostu.



JANOSZ BOKA

Janosz Boka był przywódcą chłopców z Placu Broni. Miał 

czternaście lat, lecz pomimo chłopięcego wyglądu 

wykazywał się ogromną dojrzałością, rozwagą i spokojem. 

Zawsze ważył słowa, a swoje opinie wygłaszał głębokim                        

i łagodnym głosem



DEŻO GEREB

Deżo Gereb należał do grupy chłopców z Placu Broni. 

Pochodził z zamożnej rodziny. Skrycie rywalizował o 

przywództwo z Janoszem Boką, uważając, że byłby 

lepszym przewodniczącym związku. Zazdrościł koledze 

autorytetu wśród pozostałych chłopców.

https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://samequizy.pl/wp-content/uploads/2016/02/filing_images_ed1fa7229098-1.jpg&imgrefurl=http://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-lekture-chlopcy-z-placu-broni-2/&docid=omlT2N1R5urLCM&tbnid=i9WPvwpXIGcvWM:&vet=10ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA..i&w=426&h=640&bih=714&biw=1536&q=gereb ch%C5%82opcy z placu broni&ved=0ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://samequizy.pl/wp-content/uploads/2016/02/filing_images_ed1fa7229098-1.jpg&imgrefurl=http://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-lekture-chlopcy-z-placu-broni-2/&docid=omlT2N1R5urLCM&tbnid=i9WPvwpXIGcvWM:&vet=10ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA..i&w=426&h=640&bih=714&biw=1536&q=gereb ch%C5%82opcy z placu broni&ved=0ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://samequizy.pl/wp-content/uploads/2016/02/filing_images_ed1fa7229098-1.jpg&imgrefurl=http://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-lekture-chlopcy-z-placu-broni-2/&docid=omlT2N1R5urLCM&tbnid=i9WPvwpXIGcvWM:&vet=10ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA..i&w=426&h=640&bih=714&biw=1536&q=gereb ch%C5%82opcy z placu broni&ved=0ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://samequizy.pl/wp-content/uploads/2016/02/filing_images_ed1fa7229098-1.jpg&imgrefurl=http://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-lekture-chlopcy-z-placu-broni-2/&docid=omlT2N1R5urLCM&tbnid=i9WPvwpXIGcvWM:&vet=10ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA..i&w=426&h=640&bih=714&biw=1536&q=gereb ch%C5%82opcy z placu broni&ved=0ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://samequizy.pl/wp-content/uploads/2016/02/filing_images_ed1fa7229098-1.jpg&imgrefurl=http://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-lekture-chlopcy-z-placu-broni-2/&docid=omlT2N1R5urLCM&tbnid=i9WPvwpXIGcvWM:&vet=10ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA..i&w=426&h=640&bih=714&biw=1536&q=gereb ch%C5%82opcy z placu broni&ved=0ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.pl/imgres?imgurl=http://samequizy.pl/wp-content/uploads/2016/02/filing_images_ed1fa7229098-1.jpg&imgrefurl=http://samequizy.pl/jak-dobrze-znasz-lekture-chlopcy-z-placu-broni-2/&docid=omlT2N1R5urLCM&tbnid=i9WPvwpXIGcvWM:&vet=10ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA..i&w=426&h=640&bih=714&biw=1536&q=gereb ch%C5%82opcy z placu broni&ved=0ahUKEwjLoqjBjd3SAhWB_ywKHSkbAlgQMwg7KBQwFA&iact=mrc&uact=8


DLACZEGO WARTO PRZECZYTAĆ TĘ KSIĄŻKĘ?

Chłopcy z Placu Broni to książka bardzo ciekawa i wzruszająca. Jest jednocześnie 

smutna i zabawna. Opowiada realistyczną historię przyjaźni chłopców, którzy walczą w  

obronie słusznej sprawy.  Warto ją poznać.  Działa na wyobraźnię młodego człowieka.  

Długo pozostaje w pamięci. 

Gdy się przeczyta lekturę, od razu zalicza się ją do ulubionych. Bardzo polecam ęą

książkę.
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


