
Klasa Va język polski

Kochani Uczniowie, witam Was ponownie. Dziękuję za nadesłane prace domowe. Zgodnie z umową
zaczynamy  omawianie  lektury.  Zanim  jednak  przystąpimy  do  realizacji  tematu,  bardzo  proszę,
abyście w wolnej chwili wpisali w przeglądarce: „Przy wypowiedzeniu myśl o orzeczeniu” i weszli
na  stronę  Platformy  edukacyjnej  MEN  epodręczniki  pl.  Znajdziecie  tam  test  w  formie
elektronicznej,  który  utrwali  Wasze  wiadomości  z  ostatniej  lekcji.  Można  oczywiście  od  razu
sprawdzić swój wynik.  Ponadto pani Dorota zaprasza Was do wchodzenia na stronie szkoły do
zakładki biblioteki. Znajdziecie tam różne propozycje przydatne także w nauce języka polskiego.

Temat: Zaglądamy do wnętrza „Katarynki” i poznajemy budowę  noweli.

Jak zapewne pamiętacie istnieją 3 rodzaje literackie:

liryka – charakteryzująca się obecnością podmiotu lirycznego, który wyraża swoje uczucia,
epika– w której opowieść snuje narrator,
dramat – gdzie akcję budują bohaterowie poprzez swoje wypowiedzi.

W obrębie każdego z rodzajów literackich możemy wskazać gatunki literackie. Jednym z nich jest
nowela, do której zaliczyć możemy Waszą lekturę. Czytając „Katarynkę”, zauważyliście zapewne,
że o zdarzeniach opowiada narrator. Zatem utwór ten, jak i gatunek zaliczamy do epiki. Nowela
obejmuje  jednak  utwory  o  charakterystycznej  budowie  oraz  układzie  treści.  I  o  tym
„podyskutujemy” na dzisiejszych zajęciach. 

1. Na początku zastanowimy się nad elementami, które tworzą świat przedstawiony utworu. Są to
oczywiście: czas i miejsce zdarzeń, wątki oraz bohaterowie. Proponuję wykonać tabelkę:

NOTATKA DO ZESZYTU (część I)

CZAS I MIEJSCE AKCJI II połowa XIX w. Warszawa, kamienica przy ul.
Miodowej

WĄTEK GŁÓWNY historia pana Tomasza, który poznaje niewidomą
dziewczynkę i postanawia jej pomóc

WĄTKI POBOCZNE brak
BOHATER GŁÓWNY pan Tomasz
BOHATEROWIE POBOCZNI dziewczynka, jej opiekunki, stróż, kataryniarz
REKWIZYT katarynka
CO SYMBOLIZUJE REKWIZYT Uprzedzenia i niewygody, które pokonujemy, aby

otworzyć się na innych

…………………………………………………………………………………………………………
Kolejny etap to sporządzenie planu zdarzeń:

NOTATKA DO ZESZYTU (CZĘŚĆ II)

1. Spokojne życie pana Tomasza.
2. Wprowadzenie się nowych lokatorek.
3. Odkrycie przyczyny nietypowego zachowania dziecka.
4. Przełomowa wizyta kataryniarza na podwórku.
5. Wyrzuty sumienia pana Tomasza i decyzja o natychmiastowej pomocy dziecku.



…………………………………………………………………………………………………………
Kiedy analizujemy te wydarzenia, obserwujemy pewien wzrost napięcia, które, następnie, szybko
opada. Jest to charakterystyczne dla noweli:

NOTATKA DO ZESZYTU (CZĘŚĆ III)

I. Zawiązanie akcji  - spokojne życie pana Tomasza
2.  Rozwinięcie  akcji  –  wprowadzenie  się  nowych lokatorek,  odkrycie  przyczyny  nietypowego
zachowania dziecka
3. Punkt kulminacyjny – przełomowa wizyta kataryniarza na podwórku - radość dziewczynki
4. Rozwiązanie akcji – wyrzuty pana Tomasza
5. Puenta – decyzja o natychmiastowej pomocy dziecku.
…………………………………………………………………………………………………………
Jak zauważyliście, w punktach trzecim i piątym pojawiły się nowe pojęcia:

punkt  kulminacyjny  –  to  zdarzenie  przełomowe,  najważniejsze  w noweli,  które  powoduje
natychmiastowy zwrot akcji

puenta (czyt, płenta) – to szybkie, nieoczekiwane zakończenie, charakterystyczne dla noweli

Pozostaje nam podsumowanie lekcji w nawiązaniu do tematu i określenie, czym charakteryzuje się
omawiany gatunek literacki, W tym celu proponuję taką notatkę:

NOTATKA DO ZESZYTU (CZĘŚĆ IV)
Nieliczne opisy.
Obecność rekwizytu, wokół którego koncentruje się tekst.
Wyraźne zakończenie nadające sens całości.
Eliminacja zbędnych bohaterów.
Logiczna, zwięzła fabuła.
Akcja jednowątkowa.

Niewielu bohaterów
Oszczędne opisy
Wyraźny punkt kulminacyjny
Eliminacja wątków pobocznych
Logiczna puenta, wyraziste zakończenie.
Akcja zwięzła

 Jako zadanie domowe proszę o napisanie kartkówki oraz przesłanie  odpowiedzi na mojego maila,
np. 1d, 2 c itd. Termin: 31 marca, g. 15.00

Zajęcia obejmują lekcje z poniedziałku i wtorku. Pozdrawiam, I. Kornaś



KARTKÓWKA Z TREŚCI LEKTURY Bolesław Prus Katarynka 
grupa I 
Imię  i  nazwisko  …………………………......................................................................…………
Klasa …………………
1. Akcja utworu rozgrywa się w:
a) czasach współczesnych w wielkiej metropolii, 
b) baśniowym, nieokreślonym miejscu i czasie,
c) przeszłości, w dużym mieście,
d) małej wiosce bardzo dawno temu,
2. Z biegiem lat największą pasją głównego bohatera stały się:
a) zawikłane sprawy sądowe,
 b) spacery po mieście i wycieczki po okolicy.,
c) spotkania towarzyskie i piękne kobiety,
d) muzyka, malarstwo i wszelka sztuka,
3. Mecenas nie cierpiał katarynek ponieważ:
a) nie lubił muzyki, cenił jedynie malarstwo,
b) katarynki przeszkadzały jego gościom,
c) uważał, że ich dźwięk jest zaprzeczeniem piękna i harmonii muzyki,
d) w Warszawie używano zwykłych katarynek zamiast katarynek włoskich,
4. Dziewczyna straciła wzrok w wyniku:
 a) wypadku, do którego doszło przed laty, 
b) zbyt długiego patrzenia prosto w słońce,
c) choroby, której towarzyszyła bardzo wysoka gorączka,
d) tragicznych warunków życia i braku higieny,
5. Niewidome dziecko po przeprowadzce najczęściej:
a) leżało nieruchomo w łóżku,
 b) siedziało przy oknie,
c) czekało na przybycie kataryniarza,
d) chodziło po omacku po całej kamienicy,
6. Matkę dziewczynki obudziła pewnej nocy:
 a) zabawa córki, która wstała, myśląc, że jest już dzień,
b) muzyka katarynki i wywołana nią radość dziecka,
c) rozpacz dziewczynki, która zrozumiała, iż straciła wzrok,
d) informacja o ciężkiej chorobie dziecka,
7. Matka dziewczynki i jej koleżanka:
a) były ubogie i pozbawione środków do życia,
 b) zajmowały się szyciem i wyrabianiem pończoch,
c) otrzymały posadę gospodyń w kamienicy,
d) nie pracowały, gdyż poświęciły się opiece nad niewidomym dzieckiem,
8. Główny bohater utworu zorientował się, że dziewczynka jest niewidoma, gdyż:
 a) patrzyła prosto w słońce,
b) poruszała się wolno i ostrożnie,
c) bardzo nieporadnie bawiła się lalką,
d) nigdy nie wychodziła z domu,
9. Stróż złamał zwyczaj panujący dotychczas w kamienicy, ponieważ:
 a) chciał uszczęśliwić niewidome dziecko,
 b) uważał, że pan Tomasz jest zwykłym dziwakiem, 
c) był nowy i nie znał obowiązującego od lat zakazu,
d) kataryniarz zapłacił mu za wpuszczenie na podwórko,



10. Co spotkało stróża, który wpuścił na podwórko kataryniarza?
a) Został wyrzucony z pracy. 
b) Otrzymał polecenie powtarzania tej czynności aż do odwołania.
c) Główny bohater zbeształ go surowo.
d) Stracił dodatkowe 10 złotych wynagrodzenia.
11. Co można powiedzieć o mieszkaniu mecenasa?
Wskaż odpowiedzi prawdziwe. (weź w kółeczko odpowiednie P)
1. Mieszkanie to przypominało galerię sztuki. P
2. Nigdy nie przyjmowano tu gości. P
3. Było to skromne, ale czyste wnętrze. P
4. W domu mecenasa odbywały się czasem wieczory koncertowe. P
5. Ulubionym pomieszczeniem mecenasa był gabinet. P (3 p.)

12. Wskaż fałszywe informacje o bohaterach.
 a) Pan Tomasz…
1. był wdowcem. F
2. pozostał starym kawalerem. F
3. kiedyś myślał o małżeństwie. F

b) Dziewczynka… 
1. zamieszkała naprzeciwko pana Tomasza. F
2. mieszkała w kamienicy od urodzenia. F
 3. zajmowała skromny, ubogi pokoik. F (2 p.) 


