
 Witam Was, w tym tygodniu zgodnie z zapowiedzią będziemy omawiać lekturę 

pt. ,,Katarynka’’,  której autorem jest Bolesław Prus. 

Oto tematy: 

 

Temat 1.  ,,Katarynka’’  - spotkanie z lekturą i jej autorem. 

 

Proszę zapoznać się z informacjami  i ciekawostkami związanymi z lekturą, 

w podręczniku na sronie 253: notka biograficzna, Kilka słów o lekturze, 

Na ekranie, Ciekawostka, Majówka z Prusem. 

Następnie sprawdźmy znajomość treści lektury i poćwiczmy redagowanie 

wypowiedzi pisemnych (krótszych i dłuższych). 

 

SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ 

1. Wybierz właściwą odpowiedź.          

* Pan Tomasz był 

A. lekarzem. 

B. adwokatem. 

C. urzędnikiem. 

D. właścicielem kamienicy. 

 

* Piękny obraz, dobry koncert czy sztukę teatralną pan mecenas 

A. odbierał bardzo emocjonalnie. 

B. przeważnie krytykował. 

C. spokojnie smakował. 

D. gorąco wychwalał. 

 

* Kiedy ktoś złośliwy przysłał pod dom pana Tomasza znienawidzoną przez niego katarynkę, 

wówczas mecenas postanowił 

A. wytoczyć tej osobie proces. 

B. wyzwać tę osobę na pojedynek. 

C. publicznie osobę spoliczkować. 



D. zmienić swoje zachowanie wobec kataryniarzy. 

 

* Ile pieniędzy otrzymywał miesięcznie stróż Kazimierz od pana Tomasza za niewpuszczanie 

kataryniarzy na podwórko? 

A. Dwadzieścia złotych. 

B. Dwadzieścia groszy. 

C. Dziesięć złotych.  

D. Pięć złotych. 

 

* W jakich miejscach lubiła się bawić niewidoma dziewczynka? 

A. Na strychu i w piwnicy. 

B. Na podwórku. 

C. Na balkonie. 

D. W parku. 

 

* Dlaczego na podwórku, mimo zakazu pana Tomasza, pojawił się kataryniarz? 

A. Wpuścił go nowy stróż, który nie znał umowy z mecenasem. 

B. Ponieważ brama podwórka była otwarta. 

C. Kataryniarz wtargnął siłą na podwórze. 

D. Kataryniarza zaprosił lokaj. 

 

2. Wyjaśnij, dlaczego połowa pokoi w mieszkaniu pana Tomasza była przeznaczona dla 

gości.            (0–1) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Napisz, czym zajmowały się kobiety zamieszkujące mieszkanie naprzeciwko okna pana 

Tomasza.           (0–1) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Dlaczego zmiana lokalu była dla niewidomej dziewczynki prawdziwym nieszczęściem? 



(0–1) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Z jakiego powodu pan Tomasz kazał stróżowi Pawłowi wpuszczać na dziedziniec 

katarynki?           (0–1) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………  

6. Warto pomagać innym. Napisz wypracowanie, w którym zastanowisz się nad 

prawdziwością tego stwierdzenia. W swojej pracy odwołaj się do lektury „Katarynka”. (0–15) 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 



…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Sprawdzian  nie musi być drukowany.  Ćwiczenia można wykonać pisemnie 

 i przesłać w formie zdjęć. 

 

 

Temat 2. Pan mecenas i nowe mieszkanki na ulicy Miodowej. 

 

■ Elementy świata przedstawionego 

• czas akcji: bliżej nieokreślony. Możemy się jedynie domyślać, że zdarzenia 

rozgrywają się w II połowie XIX w. Wskazują na to daty (między 1869 a 1875 

rokiem) spraw sądowych analizowanych przez mecenasa Tomasza. 



• miejsca akcji: kamienica w Warszawie przy ulicy Miodowej,  

a w szczególności mieszkanie pana Tomasza oraz mieszkanie niewidomej 

dziewczynki.  

 

■ Bohaterowie 

•   Pan Tomasz i niewidoma dziewczynka (postacie pierwszoplanowe) 

• matka dziewczynki, stróż Kazimierz i Paweł oraz lokaj (postacie 

drugoplanowe i epizodyczne). 

 

Proszę przedstawić pana Tomasza. W tym celu opracujcie w zeszycie notatkę  

w formie mapy myśli. 

 

 

 

Jak wygląda? 

 

 

 

 

 

 

 

Mała dziewczynka – ośmioletnia lokatorka mieszkania znajdującego się 

naprzeciwko okna pana Tomasza. Z niewiadomych przyczyn straciła wzrok w 

wieku sześciu lat. Jej matka była biedną krawcową, której nie stać było na 

leczenie chorej córeczki. Przed chorobą dziewczynka było pogodną osobą 

 i bystrą obserwatorką. Potem jej pamięć wrażeń wzrokowych zaczęła się 

stopniowo zacierać. Mimo tego dziewczynka potrafiła rozróżniać przedmioty 

oraz poruszać się dzięki doskonaleniu zmysłu dotyku, powonienia i słuchu. 

Ulubionymi miejscami zabaw stały się dla niej piwnica i strych.  

pan Tomasz 

Kim jest     

z zawodu? Czego nie lubi? Jakie ma 

usposobienie? 

Jakie ma 

zainteresowania? 



Strych był dla niej dniem, zaś piwnica – nocą. Kiedy bohaterka wraz z matką  

i znajomą zamieszkały w kamienicy przy ulicy Miodowej, dziewczynce nie 

pozwolono bawić się w takich miejscach, musiała cały czas przebywać w swoim 

pokoju. Stała się osowiała i smutna, bo w nowym miejscu nie słyszała szumu 

drzew ani śpiewu ptaków. Z tego marazmu wyciągnął ją dźwięk fałszywej 

muzyki katarynki, którą przydźwigał na podwórko wędrujący grajek. 

Dziewczynka zaczęła tańczyć po pokoju i klaskać w dłonie. Ta uciecha 

niewidomego dziecka zmotywowała pana Tomasza do zainteresowania się jego 

losem. 

 

■ Znaczenie katarynki w utworze Bolesława Prusa 

Katarynka umieszczona w tytule, zgodnie z prawidłami tworzenia noweli, jako 

przedmiot, wpływa na cały przebieg akcji oraz zespala jej wszystkie elementy. 

Jest też typowym składnikiem realistycznego obrazu XIX-wiecznej Warszawy, 

kiedy katarynki były spotykane powszechnie na ulicach, podwórzach  

i jarmarkach. Wędrowni grajkowie, kręcąc korbą, wydobywali z tego 

przenośnego pudła dźwięki.  

W noweli Bolesława Prusa katarynka pełni nie tylko funkcję przedmiotu 

wygrywającego melodie, lecz także ma znaczenie symboliczne. Zachowanie się 

pana Tomasza, jego codziennie te same rytuały, przypominają katarynkę 

odtwarzającą bez przerwy te same melodie. Dźwięki doprowadzające do szału 

mecenasa, stają się potem dźwiękami przemiany dla bohatera. Dzięki katarynce 

w panu Tomaszu rodzą się nowe uczucia: współczucie, chęć niesienia pomocy 

 i troska o drugiego człowieka. Mecenas przestaje być snobem, zamkniętym  

w świecie sztuki. Zaczyna dostrzegać zwykłą rzeczywistość. Pragnie pomóc 

niewidomemu dziecku, któremu nawet fałszywe dźwięki sprawiają radość. 

 

                   (Notatki proszę przepisać lub wydrukować) 

 



Temat 3. Jakie cechy świadczą, że ,,Katarynka’’ jest nowelą? 

 

Proszę zapoznać się z nowymi wiadomościami i przypomnieć sobie już 

omawiane (wątek). Nowe definicje znajdują się w podręczniku na str. 258. 

Proszę przepisać je do zeszytu lub wydrukować. 

 

Nowela – krótki, zwięzły jednowątkowy utwór pisany prozą, z wyraźnie 

zaznaczonym punktem kulminacyjnym i zakończony puentą. W noweli istotną 

rolę odgrywa na przykład wybrana postać lub przedmiot. 

 

Wątek – historia jednego lub kilku bohaterów, którzy biorą udział w tych 

samych wydarzeniach. 

 

Punkt kulminacyjny to w utworze moment najwyższego napięcia, w którym 

rozstrzygają się losy bohaterów. 

 

Puenta to wyraziste, często zaskakujące zakończenie utworu. 

  

Po zapoznaniu się z powyższymi terminami wykonajcie z podręcznika 

ćwiczenia 1-5 na str. 258. 

 

Prace do oceny proszę przesyłać tak jak do tej pory; w formie wydruku, skanu, 

fotografii. 

 

Została nam jeszcze jedna lektura do omówienia ,,Opowieści z Narnii. 

 Lew, Czarownica i stara szafa’’. Autorem jest Clive Staples Lewis.  

Zachęcam do czytania.  

 

                                               Życzę zdrowia, pozdrawiam i do zobaczenia. 



  

 


