
1 
 

Klasa  V - 08.05.20r. 

 

Temat1: Jak  uniknąć  piekła  na  ziemi? Rozmawiamy  na  temat  przeczytanego  

tekstu. 

 

Temat2: Kim  jest  autor  "Katarynki"  i  w  jakich  okolicznościach  ona  powstała. 

 

Temat1 

1. Przeczytaj. 

Zgodnie  z  zapowiedzią  na  pierwszej  lekcji  porozmawiamy  na temat tekstu, o  którego  

przeczytanie  poprosiłam  Was  w  środę, a  na  drugiej  przejdziemy  do  omawiania  

"Katarynki". 

 

Zanim  zaczniemy  chciałam  Was  pochwalić, że  tak  solidnie  pracujecie, wszyscy - 

wszystko  przesyłacie  w terminie. Doceniam  też, to, że  gdy  Was  o  to  proszę - 

wykonujecie  zadania  samodzielnie. Może  nie  zawsze  jesteście  wtedy  zadowoleni  ze  

swojej  oceny, ale  wierzcie  mi, że  bardzo  szanuję  Waszą  uczciwość :) :) 

 

"O  diabełku, który  odważył  się  śmiać" 

2. Ćwiczenia  słownikowe 

Zanim  przejdziemy  do  omawiania  tekstu, zaczniemy  od  krótkich  ćwiczeń  

słownikowych. Poniżej  podam  Wam  kilka  związków  frazeologicznych  związanych  z  

wyrazami: piekło  i  niebo. Waszym  zadaniem  jest  połączyć  związek  z  jego  

wyjaśnieniem. Na  końcu  materiałów  podam  Wam  poprawną  odpowiedź, żebyście  mogli  

sprawdzić  czy  dobrze  Wam  poszło.  

 

3. Zapisz  w  zeszycie. Połącz  frazeologizm  z  jego  wyjaśnieniem. 

1) być  w  siódmym  niebie.          a) można  szaleć  bez  umiaru 

2) wołać  o  pomstę  do  nieba.  b) być  bardzo  złym 

3) niebo  a  ziemia.   c) być  bardzo  szczęśliwym 

4) poruszyć  niebo  i  ziemię.  d) cierpienie, tragedie  i  zło 

5) hulaj  dusza, piekła  nie  ma.  e) coś  wywołuje  oburzenie 

6) być  z  piekła  rodem.   f) o kimś  lub  o  czymś  zupełnie  do    

    siebie  niepodobnym 

7) piekło  na  ziemi.   g) usilnie  o  coś  walczyć 

 

4. Przeczytaj. 

 Czy  pamiętacie, co  było  celem  zwołanego  spotkania? Diabły  chciały  zniszczyć  

człowieka. Pojawiły  się  dwie  propozycje: poczwary  i  eleganta. Poczwara  chciała  zabrać  

ludziom  wolność, a  elegant  dać  ją  ludziom  w  nadmiarze.   
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 Jak  Wam  się  wydaje, która  z  tych  dwóch  opcji  byłaby  dla  człowieka  

groźniejsza? 

 Wyobraźcie  sobie  świat, w  którym  Wam  wszystko  wolno, wszystko  możecie. 

Robicie  co  chcecie, podoba  Wam  się  coś  to  bierzecie, nie  lubicie  kogoś - to  mu  

dokuczacie, nie  ma  przepisów, prawa, nic..... 

 Zastanówcie  się  teraz  jakie  zalety lub  wady  znaleźlibyście  w  takim  sposobie  

życia. Zastanawiając  się  nad  tym  pomyślcie, że  to  Was  ktoś  może  nie  lubić - więc  Wy  

będziecie  obiektem  dokuczania, macie  coś - co  podoba  się  komuś  innemu - więc  to  

Was  okradnie. Gdzie  się  poskarżycie, gdzie  będziecie  szukać  prawa? Przecież  ono  nie  

istnieje... Popatrzcie  jaka  to  jest  niebezpieczna  wizja świata. 

 

5. Zapisz  w  zeszycie. 

  

Pomysł  poczwary 

 

Pomysł  eleganta 

 

Cel  działań 

 

zniszczenie  człowieka, zaszkodzenie  mu 

 

Proponowana  

działania 

odebranie  ludziom  

wolności 

dać  ludziom  pełną  wolność 

 

Przewidywane  skutki 

liczne  kary, brak  miłości, 

szacunku, zastraszenie, 

nienawiść, ludzkość  

przypominająca  dziką  

bandę 

samowola, bezkarność, żadnych  

praw, agresja, egoizm, 

kradzieże, lenistwo, głupota, 

chciwość, zazdrość, zwyciężają  

najsilniejsi, ludzie  walczą  ze  

sobą  jak  wściekłe  psy, zamian  

ludzi  w  szatanów, piekło  na  

ziemi. 

 

 

Odpowiedzi  do związków  frazeologicznych: 

1c, 2e, 3f, 4g, 5a, 6b, 7d 

 

Temat2: Kim  jest  autor  "Katarynki"  i  w  jakich  okolicznościach  ona  powstała. 

 

1.Przeczytaj. 

  Kochani, Bolesław  Prus - choć  dla  Was  jeszcze  mało  znany  albo  w  ogóle, to  

jeden  z  najważniejszych  polskich  pisarzy. Myślę, że  warto  bliżej  przyjrzeć  się  jego  

sylwetce, zanim  zaczniemy  rozmawiać  o  jego  twórczości. 

 

2. Obejrzyj  prezentację, dotyczącą  Bolesława  Prusa. Poniżej  podaję  do  niej  link. 

 

https://www.slideshare.net/MonikaPaciorkowska/bolesaw-prus 

https://www.slideshare.net/MonikaPaciorkowska/bolesaw-prus
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3. Przeczytaj  tekst  i  na  jego  podstawie  uzupełnij  krzyżówkę - nie  musisz  jej  

przerysowywać  do  zeszytu, zapisz  same  odpowiedzi  i  znajdź  hasło. 

Aleksander  Głowacki ( 1847 - 1912 ), 

pseudonim  literacki: Bolesław  Prus. Po  

śmierci  rodziców ( miał  wtedy  9  lat )  

przeszedł  pod  opiekę  babki. Potem  

zamieszkał  u  ciotki  w  Lublinie, a  od  niej  

trafił  pod  opiekę  starszego  brata  Leona. W  

1862  roku  przeprowadził  się  wraz  z  

bratem  do  Kielc, gdzie  rozpoczął  naukę  w  

gimnazjum. W  wieku  16  lat  wziął  udział  w  

powstaniu  styczniowym. Dostał  się  do  

rosyjskiej  niewoli. Sąd  wojskowy  pozbawił  

go  szlachectwa  i  oddał  pod  opiekę  wuja  

Klemensa  Olszewskiego. Po  zwolnieniu  z  

więzienia  Aleksander  kontynuował  naukę  w  

lubelskim  gimnazjum, które  ukończył  z  

wynikiem  celującym. Podjął  studia  w  

Szkole  Głównej  Warszawskiej  na  Wydziale  

Matematyczno - Fizycznym. Zarabiał  na  utrzymanie  jako  guwerner  i  korepetytor. 

Trudności  materialne  sprawiły, że  był  zmuszony  przerwać  studia. Próbował  różnych  

zawodów. Był  fotografem, ulicznym  mówcą, ślusarzem  w  fabryce. Od  1872  roku  zaczął  

uprawiać  dziennikarstwo. Pisał  m.in. na  łamach  gazet: "Niwa", "Mucha", "Kurier  

Warszawski". W  artykułach  poruszał  sprawy  polityczne, społeczne  i  moralne. Większość  

jego  opowiadań, nowel, a  później  powieści  była  po  raz  pierwszy  publikowana  w  

gazetach, z  którymi  współpracował. Twórczość  prozatorska  Bolesława  Prusa  należy  do  

największych  osiągnięć  literatury  polskiej. W  swoich  wczesnych  utworach  przedstawiał  

krzywdę  społeczną ( "Dusze  w  niewoli", "Anielka" ). Jego  pierwszą  dużą  powieścią  była  

"Placówka". Następnie  powstała  "Lalka". Prus  napisał  także  powieść  społeczno - 

obyczajową  "Emancypantki"  oraz  powieść  historyczną  "Faraon". Tworzył  również  

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

legend  dawnego  Egiptu", "Michałko" 

 



4 
 

 


