
Język polski 

Klasa 5 „a” 

Poniedziałek,  16. 03.2020 r. 

Przeczytaj lekturę pt. Katarynka (https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf)                 

i podkreśl właściwe odpowiedzi: 

1. Pan Tomasz obserwował z okna kobiety, które: zajmowały się szyciem,  pochodziły ze wsi, 

pracowały w fabryce, udzielały korepetycji. 

2. Pan Tomasz z noweli Katarynka spacerował ulicą Miodową: od piętnastu lat, od trzydziestu 

lat, od pięćdziesięciu lat, od czterdziestu lat. 

3. Pan Tomasz był: marynarzem, lekarzem, adwokatem, iluzjonistą. 

4. Jeden z przyjaciół bohatera z noweli Katarynka czekał na proces w sprawie: podziału majątku, 

podziału spadku, podważenia przepisania folwarku, rozwodu. 

5. Dla małej z noweli Katarynka przeprowadzka do nowego miejsca: nie zmieniła nic w jej życiu, 

stała się nieszczęściem, wywołała, chorobę, stała się inspiracją. 

6. Dziewczynka zachorowała w wieku: sześciu lat, ośmiu lat, pięciu lat, siedmiu lat. 

7. Kiedy niewidoma dziewczynka usłyszała dźwięki Katarynki: klaskała w ręce, śmiała się, 

tańczyła. 

8. Chłopca, który wysłał dwóch kataryniarzy pod okna pana Tomasza, bohater noweli: wyzywał, 

zaprosił do restauracji, pozwał do sądu, wyzwał na pojedynek. 

Wtorek,  17.03.2020 r. 

Wpisz lekturę Katarynka do zeszytu lektur. 

Środa,  18.03.2020 r. 

Czy pana Tomasza możemy nazwać filantropem? Odpowiedz w kilku zdaniach. 

      Filantropia (stgr. φιλανθρωπία philanthrōpia – dobroczynność, życzliwość; φιλάνθρωπος 

philánthrōpos – kochający ludzkość) – działalność osób bądź instytucji polegająca na 

bezinteresownym udzielaniu pomocy finansowej lub materialnej potrzebującym.           

Czwartek, 19.03.2020 r. 

Którzy bohaterowie noweli Bolesława Prusa wykazali się postawą godną naśladowania? Udziel 

odpowiedzi w kilku zdaniach. 

Piątek, 20.03.2020 r. 

Obejrzyj ekranizację noweli Bolesława Prusa pt. Katarynka.  

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

 

 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf
https://www.cda.pl/video/3505489b6


Poniedziałek, 23. 03.2020 r. 

Napisz plan wypracowania do tematu: Dlaczego postawa bohaterki noweli Bolesława Prusa jest 

godna  naśladowania? 

Wtorek, 24.03.2020 r. 

Rozwiń punkty planu i napisz na brudno krótkie wypracowanie. Pamiętaj o wstępie, zakończeniu      

i akapitach. Wypracowanie powinno liczyć co najmniej 100 słów. 

Środa, 25. 03.2020 r. 

Przeczytaj ponownie swoje wypracowanie i  popraw ewentualne błędy językowe. 

Czwartek, 26.03.2020 r. 

Sprawdź swoje wypracowanie pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym. 

Piątek, 27.03.2020 r. 

Przepisz poprawione wcześniej wypracowanie na czysto. (Jeśli nim dysponujesz, to na papierze 

kancelaryjnym, jeśli nie - na innej kartce). 

 

 Zadania wykonane na luźnych kartkach (zadanie nr 1 możesz wydrukować) oraz 

wypracowanie sprawdzone będą po powrocie do szkoły. 

 

Pozdrawiam!!:) 

Jolanta Pawlik 

 


