
18.05.2020 r. - poniedziałek 

Temat: “Katarynka” Bolesława Prusa w reżyserii Stanisława Jędryka.  

Kochani, zapraszam Was dzisiaj w świat filmu. Myślę, że będziecie troszkę przerażeni tym, 

co zobaczycie. Film “Katarynka” swoja premierę miał w 1968 roku, czyli ponad 50 lat temu. 

Zobaczcie sami, że brak w tym filmie kolorów, efektów specjalnych. Spójrzcie, jak zmieniła 

się kinematografia na przestrzeni tylu lat. Dzisiaj idąc do kina oglądamy ekranizacje 3d, 

pełne wkładu techniki i nowoczesności. Tutaj macie film, który bez tych rzeczy również ma 

jakiś przekaz i opowiada nam historię pana Tomasza. Pamiętajcie proszę, że film jest 

inspirowany książką, jest to wizja reżysera i jego wyobraźni. Życzę Wam miłego oglądania i 

mam nadzieję, że film pomoże Wam bardziej zrozumieć “Katarynkę”. 

https://www.cda.pl/video/3505489b6 

19.05.2020 r. - wtorek  

Temat: “Katarynka” - spotkanie z lekturą i jej autorem.  

Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyła autora “Katarynki”. Warto zapamiętać Bolesława Prusa, a 

tak w właściwie Aleksandra Głowackiego, ponieważ jego utwory będą Wam towarzyszyły 

przez długie lata dalszej edukacji. Najpierw będziecie poznawać te krótsze utwory, aby w 

szkole średniej przeczytać na lekcje języka polskiego obszerne dzieło pod tytułem “Lalka”.  

Zadanie 1 - Proszę w zeszycie zrobić krzyżówkę. Informacje znajdziecie w niebieskiej ramce 

poniżej.  

https://www.cda.pl/video/3505489b6


  



 

Zadanie 2 – Co to oznacza “mówić jak katarynka”? Proszę wyjaśnić w zeszycie.  

20.05.2020 r. - środa  

Temat: Z wizytą u pana mecenasa.  

Dzisiaj odwiedzimy pana Tomasza. Jak wiecie, był to mężczyzna samotny, który szanował 

sztukę, warto dodać, że były jednak wyjątki...  

Zadanie 1 - Proszę uzupełnić informacje o miejscu wydarzeń poniższymi wyrazami. 

Praga, Miodowa, kościół Kapucynów, Warszawa, Senatorska 

Wydarzenia przedstawione w utworze rozgrywają się w .................................... Świadczą o 

tym nazwy ulic (np. …......................., ….............................) i dzielnic (np. ….....................), 

a także budowli (np. …....................).  

Zadanie 2 – Proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie.   

1. Co za płacił pan Tomasz stróżowi? 

Zadanie 3 - Proszę uzupełnić tabelkę informacjami z lektury.  

 



PAN TOMASZ 

Kim był? Czym się zajmował?  

Jak wyglądał?  

Jakie miał zwyczaje?  

Jakie posiadał cechy charakteru? Jak 
traktował innych? 

 

Czego nie lubił?  

Dlaczego zmienił swój stosunek do 
kataryniarzy? 
 

 

 

Zadanie 4 - Proszę wykonać poniższe zadanie.  

Pan Tomasz postanowił znaleźć okulistę, aby pomóc niewidomej dziewczynce. Co jeszcze 

mógłby zrobić bohater, aby jej życie stało się radośniejsze? Wymyśl 3 propozycje.  

Pan Tomasz mógłby.... 

- …................... 

- …................. 

- …............ 

21.05.2020 r. - czwartek  

Temat: Nowe mieszkanki ulicy Miodowej.  

Kochani, wczoraj była lekcja o panu Tomaszu, zatwardziałym mężczyźnie, którego poruszył 

los niewidomej dziewczynki. Dzisiaj zajęcia właśnie o tej małej i niepełnosprawnej panience 

oraz jej mamie. Proszę wyjdźcie na podwórko i zamknijcie oczy. Nie otwierajcie ich przez 

dłuższą chwilę. Spróbujcie zrobić krok do przodu, 2 kroki w prawą stronę, 3 kroki do przodu. 

Czy łatwo jest się Wam poruszać? Czy mimo tego, że znacie swoje podwórko łatwo jest się 

Wam poruszać bez użycia zmysłu wzroku? Niestety bardzo ciężko. Jak doskonale wiecie, 

osoby niewidome nie mają orientacji w terenie takiej jak my. Często mówi się, że ktoś jest 

wzrokowcem. Zapamiętuje materiał, miejsca itd. za pomocą wzorku. Ja jestem taką osobą. 

Nie wyobrażam sobie innego sposobu na naukę niż zapamiętywanie wzorkowe. Jeżeli jestem 

w jakimś nowym miejscu, jadę gdzieś pierwszy raz zapamiętuje jakiś szczegół podczas drogi, 

np. wiem, że za domem z czerwonym dachem skręcałam w lewo, a tuż za ogromnym dębem 

jadę prosto. Ciężko mi wyobrazić sobie życie bez wzroku, myślę, że Wam podobnie        

Zadanie 1 - Proszę uzupełnić tabelkę na podstawie lektury.  

NIEWIDOMA DZIEWCZYNKA 

Z kim i w jakich warunkach 
mieszkała? 

Jak wyglądała? Czym się zajmowała? 

   
 
 

 

Zadanie 2 - Proszę odpowiedzieć na pytania.  

1. Dlaczego dziewczyna nie czuła się w nowym miejscu dobrze? 

2. Jak mama okazywała dziewczynce uczucia? 

3. Dlaczego muzyka katarynki sprawiała dziewczynce taką radość? 



22.05.2020 r. - piątek  

Temat: Historia niezwykłej przemiany.  

Na sam początek dzisiejszej lekcji chciałabym, abyście poznali gatunek literacki zwany 

nowelą. Oczywiście nowelą jest “Katarynka”. Zapiszcie sobie cechy gatunkowe noweli.  

Zadanie 1 - Proszę zapisać poniższa definicję i zapamiętać.  

Nowela - krótki utwór pisany prozą. Zawiera jeden wątek, ma ograniczoną liczbę postaci. 

Posiada wyraźnie zaznaczony punkt kulminacyjny i w zakończeniu puentę.  

Punkt kulminacyjny – moment napięcia, który rozstrzyga losy bohaterów.  

Puenta – bardzo wyraziste zakończenie, często zaskakujące.  

Punktem kulminacyjnym “Katarynki” jest widok cieszącej się dziewczynki na dźwięki 

katarynki. Obraz ten wzrusza twarde serce pana Tomasza, który postanawia pomóc 

niepełnosprawnemu dziecku.  

Zadanie 2 - Proszę przepisać notatkę.  

Pan Tomasz to człowiek, który prowadzi pogodne, spokojne życie. Nie lubi katarynek i 

kataryniarzy. Próbuje unikać ich, a nawet płaci za wypraszanie ich z podwórza kamienicy. 

Jednak radość nieszczęśliwego i niepełnosprawnego dziecka topi jego serce. Chce zmienić 

jego życie i sprawić, aby się uśmiechała. Widząc radość dziewczynki powstrzymuje swój 

gniew związany z muzyką katarynki.  

Zadanie 3 - Proszę przepisać i uzupełnić notatkę.  

Posiadamy, refleksji, pozytywnym, krzywdę 

Czego uczy nas nowela? 

Utwór jest uwrażliwieniem na........................ drugiego człowieka. Zachęca nas 

do......................... nad docenieniem tego, co........................ Pokazuje nam również, że 

wrażliwość na losy drugiego może być .......................... początkiem zmian w nas samych.  

 

 

 


