
 

Temat 1: Autor i jego dzieło, czyli nasze pierwsze spotkanie z „ Katarynką” Bolesława 

Prusa. 

1. Przeczytaj biogram pisarza. 

Aleksander Głowacki ( 1847 – 1912 ), pseudonim literacki: Bolesław 

Prus, powieściopisarz, nowelista, dziennikarz i felietonista.  Po wczesnej stracie rodziców 

wychowywał się u krewnych. Do szkół uczęszczał w Lublinie i w Siedlcach, skąd przeniósł 

się do Kielc, gdzie nauczycielem był jego starszy brat Leon. Walczył w powstaniu 

styczniowym 1863–64, ranny znalazł się w szpitalu, a potem w więzieniu. Po odbyciu 

kary ukończył gimnazjum w Lublinie i 1866 rozpoczął studia na Wydziale 

Matematyczno-Fizycznym Szkoły Głównej Warszawskiej. Po 2 latach przerwał je ze 

względu na trudności materialne. Przez pewien czas był guwernerem w dworach 

ziemiańskich, pracował też jako robotnik w Warszawie. Publikował od roku 1864, ale 

za właściwy debiut uważał szkice Listy ze starego obozu (wydane pod pseudonimem 

Bolesław Prus, „Opiekun Domowy” 1872). Współpracował z pismami : „ Niwa”,                           

„ Mucha”, „ Kurier Warszawski”. Jego pierwszą dużą powieścią była  Placówka, 

następnie powstała Lalka. Prus napisał także powieść historyczną Faraon. Tworzył 

również nowele i opowiadania. Najbardziej znane to: Antek, Katarynka, Kamizelka,                  

Z legend dawnego Egiptu. 

2. Ułóż krzyżówkę, w której rozwiązaniem będzie słowo: katarynka . Do haseł  krzyżówki 

wykorzystaj wiadomości z podanego biogramu.  

Temat 2 : Czas i miejsce oraz przebieg wydarzeń w utworze „ Katarynka” Bolesława Prusa.     

1. Określ w przybliżeniu czas wydarzeń przedstawionych w utworze. Skorzystaj                                   

z podanych wskazówek. 

Wskazówka nr 1: zwróć uwagę na wygląd pana Tomasza. 

„ Latem nosił on ciemnogranatowe palto, popielate spodnie (…), buty połyskujące jak 

zwierciadła i nieco wyszarzały cylinder. Jegomość miał (…) szpakowate faworyty”. 

Wskazówka nr 2: zwróć uwagę na panujące obyczaje. 

„ Ktoś złośliwy, wiedząc o wstręcie mecenasa do grających machin,(…) wysłał mu pod okna 

dwu kataryniarzy. Pan Tomasz (…) wyzwał go na pojedynek. Aż sąd honorowy trzeba było 

zwoływać dla zapobieżenia rozlewowi krwi o rzecz tak małą na pozór”. 

Wskazówka nr 3: pan Tomasz oglądał zdjęcia aktorki- Heleny Modrzejewskiej. 

„ (…) zawracał na prawy chodnik, zatrzymywał się przed wystawą Mieczkowskiego, oglądał 

fotografie Modrzejewskiej i szedł dalej”. 

Wydarzenia przedstawione w utworze rozgrywają się pod koniec………………wieku. 

2. Na podstawie przeczytanej lektury zapisz w zeszycie, gdzie rozgrywają się wydarzenia.  

3. Dopisz dalszy ciąg planu ( 5 lub 7 punktów): 

- Opis wyglądu i zwyczajów pana Tomasza. 



- Poszukiwanie żony przez bohatera. 

Cały plan wydarzeń zapisz w zeszycie.  

Temat 3: W świecie bohaterów. 

1. Podziel bohaterów na : głównych, drugoplanowych i epizodycznych. Zapisz w tabeli. 

2. Jakie uczucia wywołały w dziewczynce podane wydarzenia? 

I. Utrata wzroku na skutek ciężkiej choroby. 

II. Otrzymanie od matki porcelanowej lalki. 

III. Wyprawy na strych i do piwnicy. 

IV. Przeprowadzka do nowego mieszkania. 

V. Niespodziewane pojawienie się kataryniarza. 

3. Na podstawie tekstu utworu odpowiedz na pytania dotyczące pana Tomasza. 

- Kim był? 

- Gdzie mieszkał? 

- Jak wyglądał? 

- Jakie miał zwyczaje i nawyki? 

- O jakich cechach charakteru świadczy zachowanie bohatera? 

- Dlaczego zmienił swój stosunek do kataryniarzy? 

- Jak oceniasz pana Tomasza?  

 


