
         III część IX  Konkursu polonistycznego                                                 

                 Bolesław Prus  „ Katarynka”  

I DZIEŃ 

1. Przypomnij sobie najważniejsze  informacje o życiu i twórczości Bolesława Prusa,  

autora noweli „Katarynka”. 

 Obejrzyj prezentację . Podaję link: 

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

  

 

Ławeczka Bolesława Prusa w Nałęczowie. 

 
II DZIEŃ 

 

2. Obejrzyj polski film obyczajowy z 1967 w reżyserii Stanisława Jędryki, 

zrealizowany na podstawie znanej noweli Bolesława Prusa pt. Katarynka.  
Film jest produkcją telewizyjną, trwa 27 minut. Główną rolę zagrał Tadeusz 
Fijewski. 

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

 
 

https://www.slideshare.net/MonikaPaciorkowska/bolesaw-prus
https://www.cda.pl/video/3505489b6


III DZIEŃ  
 

3. Posłuchaj treści lektury na audiobooku link: 

https://www.youtube.com/watch?v=qGpdWfupiS0 

 

IV DZIEŃ 

 

4. Rozwiąż test a odpowiedzi prześlij pocztą elektroniczną do jednej z pań polonistek. 
 

 

                                    Test ze znajomości lektury 
                     

                                   „Katarynka” Bolesław Prus e 
 
 
 

 

 

 

Jak na imię miał główny bohater książki? 

1. Robert 

2. Tomasz 

3. Wojciech 

https://www.youtube.com/watch?v=qGpdWfupiS0


Kto jest autorem książki? 

1. Henryk Sienkiewicz 

2. Adam Mickiewicz 

3. Bolesław Prus 

Kim był Pan Tomasz? 
1. kucharzem 

2. adwokatem 

3. lekarzem 

Na jakiej ulicy mieszkał Pan Tomasz? 
 

1. Ulicy Miodowej 

2. Ulicy Długiej 

3. Krakowskiej 

 

Czego nie cierpiał główny bohater utworu? 

1. kucharza  

 2.katarynek 

 3.stróża 

 



 

Czym Pan Tomasz zajmował się po emeryturze? 
1. poświęcił się sztuce i spędzał w galeriach praktycznie cały swój czas 

2. zaczął podróżować 

3. zaczął chodzić po górach i zamieszkał tam 

 

Kto mieszkał na wprost mieszkania Pana Tomasza? 
1. kobieta z dzieckiem , fryzjer , biznesmen 

2. krawiec , fryzjer , starszy pan 

3. staruszka, fryzjer, dwie kobiety z dzieckiem, krawiec 

Co robiła dziewczynka mieszkająca na przeciwko 

mieszkania głównego bohatera? 
1. śpiewała i tańczyła po całym mieszkaniu 

2. siedziała przy oknie 

3. bawiła się lalką 

 

Kiedy dziewczynka została kaleką? 
1. przez chorobę straciła wzrok 

2. przez chorobę straciła władze w nogach 

3. urodziła się kaleką 

Dziewczynka była.. 

 

1.głuchoniema                                                                     

 2.niepełnosprawna fizycznie                                                                  

 3. niewidoma 

 



Co pozwoliło jej po przeprowadzce odzyskać radość? 
1. melodie Kataryniarzy 

2. śpiew Pana Tomasza 

3. luksusowy Dom 

Dlaczego dziewczynka nie wychodziła na dwór? 
1. miała ospę 

2. była niewidoma 

3. nie mogła chodzić 

Co postanowił zrobić mecenas, gdy usłyszał katarynkę? 
1. poważnie porozmawiać ze stróżem 

2. ukarać Kataryniarza 

3. przeprowadzić się 

 

Z kim mieszkała mała dziewczynka? 

1.z matką i ojcem 

2.z matką i jej koleżanką 

3.z ojcem 

W jakim mieście rozgrywa się akcja? 

 

 



 

1. W Berlinie 
 

 

 

 

2. W Warszawie 

 

3. W Gdańsku 

 

Jakim gatunkiem książki jest ten utwór? 

 

1. powieści 

2. komedii 

3. noweli 

 

 



V DZIEŃ 
 

5. Zrelaksuj się i posłuchaj brzmienia muzyki z katarynki 
https://www.youtube.com/watch?v=tmfCG6uWzTkKATARYNKA                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                              Dziękuję.  

 
                                                                           Małgorzata Żerebiec- Moń 
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