
Język polski kl V 

30.03-03.04 2020 

 

Temat: A. Mickiewicz „ Powrót Taty” (1h) 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-powrot-taty.html 

 

Wyjaśnienie pojęcia ballada: 

Ballada to gatunek wywodzący się z twórczości ludowej. Fabułę i bohaterów twórcy czerpali 

głównie z podań ludu. Obok bohaterów realnych często pojawiały się postaci fantastyczne (duchy, 

widma, rusałki). Tajemniczość, irracjonalizm, dramatyczne wydarzenia to cechy tego gatunku.  

3. Wyjaśnienie nieznanych pojęć z utworu: 

- dziatki – dzieci; 

- paciórek – paciorek; 

- litanija – litania; 

- wylata – wybiega; 

- obaczył – zobaczył; 

- suknia – szata; 

- buława – broń w rodzaju maczugi. 

Utwór Adama Mickiewicza pt. „Powrót taty”, pomimo niemiłej przygody na początku kończy się 

szczęśliwie. O tajemniczym, a później nawet komicznym nastroju wiersza decyduje opis zbójców. 

Zostali oni przedstawieni w karykaturalny sposób, mają: „wąsiska” (nie wąsy), „wzrok dziki” (nie 

groźny), „suknie plugawe” (nie brudne). Najgroźniejszy ze zbójców – herszt bandy – okazuje się 

człowiekiem litościwym, puszcza kupca i dzieci wolno, nic mu nie zabiera. Okazuje się, że prośbą i 

miłością można skruszyć serce nawet najbardziej zatwardziałego rozbójnika.  

10. Praca domowa: Przeprowadź wywiad z hersztem bandy z wiersza Adama Mickiewicza. Możesz 

go spytać dlaczego jest zbójcą, czy ma swoją rodzinę, jakie są jego plany, marzenia, czemu 

ukrywa się w lesie. Wykorzystaj własną kreatywność.  

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-powrot-taty.html


Temat: Katarynka. (3h) 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katarynka.html 

 

Pomocne zagadnienia: 

- Główna bohaterka opowiadania nie jest radosna. (Dziewczynka zwykle siedziała przy oknie. 

Było to dziecko z ciemnymi włosami i ładną twarzyczką, ale blade i jakieś nieruchawe.[...] 

Pan Tomasz nie widział nigdy, ażeby dziecię to śpiewało lub biegało po pokoju, nie widział 

nawet uśmiechu na bledziutkich ustach i nieruchomej twarzy.) 

- Dziewczynka nie ma pełnej rodziny. 

- Bohaterka nie ma zabawek. 

- Główna bohaterka opowiadania nie wychodzi z domu (– Ona nie widzi! – szepnął mecenas 

opuszczając binokle. W tej chwili doświadczył kłucia w oczach na samą myśl, że ktoś może 

wpatrywać się w słońce, które ziało żywym ogniem.) 

- Dziewczynka nie chodzi do szkoły. 

- Główna bohaterka opowiadania nie zażywa ruchu (Lecz nawet rozszerzona sfera zmysłów 

niższych nie mogła kalece zastąpić wzroku. Dziewczynka uczuła brak wrażeń i zaczęła 

tęsknić.) 

- Bohaterka nie ma radosnego dzieciństwa, jak inne dzieci. Jest niewidoma. 

Nauczyciel prosi uczniów, aby na podstawie tekstu określili, jaką rolę w życiu dziewczynki 

odegrał pan Tomasz. 

Pomocne zagadnienia: 

- Pan Tomasz swoim poświęceniem sprawił, że dziewczynka stała się radosna: 

Otóż, mój Pawle, będę ci płacił dziesięć złotych na miesiąc, ale wiesz za co?... - Za to, ażebyś 

na podwórze nigdy nie puszczał katarynek! -wtrącił spiesznie lokaj. - Nie - rzekł pan 

Tomasz. - Za to, ażebyś przez jakiś czas co dzień puszczał katarynki. Rozumiesz? 

- Co pan mówi?... – zawołał służący, którego nagle rozzuchwalił ten niepojęty rozkaz. – 

Ażeby, dopóki się z nim nie rozmówię, puszczał co dzień katarynki na podwórze – powtórzył 

mecenas wsadzając ręce w kieszenie. 

- Pan Tomasz dał jej ciepło, zgadzając się, żeby katarynka grała u nich na podwórku. Sprawił 

tym dziewczynce ogromną radość. Dzięki temu mała na nowo zaczęła żyć (Mała niewidoma 

dziewczynka tańczyła po pokoju klaszcząc w ręce. Blada jej twarz zarumieniła się, usta 

śmiały się, a pomimo to z zastygłych oczu płynęły łzy jak grad.) 

- Bohater ten dał dziewczynce wsparcie oraz poczucie, że nie jest sama. Postanowił zająć się 

nią również od strony medycznej, poszukać pomocy u specjalisty. Dla pana Tomasza pomoc 

poszkodowanej osobie to źródło ogromnej radości. 

Nauczyciel pyta uczniów, jak oni postąpiliby w sytuacji, gdyby na swojej drodze spotkali taką 

dziewczynkę? Czy odwiedzaliby ją, bawiliby się z nią, staraliby się jakoś urozmaicić jej czas 

spędzany samotnie w domu? 

 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katarynka.html


Jak możemy sami wyjść z inicjatywą i próbować pomagać ludziom pokrzywdzonym przez 

los? Napisz krótką notatkę. 

 

Karta pracy nr 1 

Bolesław Prus 

Uzupełnij tabelę dotyczącą życia i twórczości Bolesława Prusa. Skorzystaj z internetu lub innych 

źródeł informacji. 

 

Lata życia  

Miejsce urodzenia  

Prawdziwe nazwisko  

 

Okres dzieciństwa 

 

 

 

Przebieg edukacji 

 

 

 

 

Kariera dziennikarska 

 

 

 

 

Twórczość literacka 

(tytuły książek) 

 

 

  



Cechy twórczości 

  

 

 

Przy dźwiękach katarynki 

Test podsumowujący 

 

Czas pracy: 90 minut 

Maksymalna liczba punktów: 25 

 

1. Wybierz właściwą odpowiedź.         (0–6) 

 

* 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) 

Karta pracy nr 3 

Świat przedstawiony 

 

1. Uzupełnij tekst właściwymi wyrazami. 

 

Akcja Katarynki rozgrywa się w ………………….. . Wszystkie zdarzenia mają miejsce 

w ………………………… przy ulicy ………………………. , a rozgrywają się 



najprawdopodobniej w …………………………………. , o czym świadczą daty akt sprawy 

studiowanej przez pana Tomasza. 

 

2. Dopisz brakujące punkty planu wydarzeń. 

1. Relacja narratora o losach bohatera: 

a) …………………………………………………………………………………… 

b) kariera mecenasa, 

c) wynajęcie obszernego mieszkania, 

d) …………………………………………………………………………………… 

e) miłość do sztuk pięknych, 

d) urządzanie wieczorów koncertowych, 

e) ……………………………………………………………………………………. 

f) opłacanie stróża za niewpuszczanie kataryniarzy na podwórko. 

2. ……………………………………………………………………………………. 

3. Obserwowanie niewidomej dziewczynki. 

4. Analizowanie akt sprawy spadkowej. 

5. …………………………………………………………………………………….  

6. Ożywienie się dziewczynki pod wpływem instrumentu. 

7. …………………………………………………………………………………….. 

8. Przeglądanie adresów okulistów. 

 

 

 

 

 

 

 

 


