
                              Dzień dobry 

  Zagadnienia do realizacji_5 od 27 kwietnia do 8 maja 2020 r., dotyczące noweli M. Konopnickiej 

„Mendel Gdański” i powieści B. Prusa „Lalka”. 

 

  Przeczytaj obie lektury w całości i wykonuj zadania, odwołując się do tekstów M. Konopnickiej 

„Mendel Gdański” i B. Prusa „Lalka”. 

 

  Przeczytaj rozmowę zegarmistrza i Mendla. Wykonaj ustnie polecenia do tekstu ze str. 316. 

Zapoznaj się z wprowadzeniem do lektury i cechami noweli ze str. 321 i 313. Zastanów się, jak 

zinterpretujesz obraz M. Gottlieba „Żydzi w synagodze” oraz A. Gierymskiego „Święto trąbek”. 

Odszukaj fragment opisujący zachowanie napastników i obrońców, zwróć uwagę na słownictwo, 

jakim posługuje się M. Konopnicka w przedstawieniu tych grup. 

 

W zeszycie zapisz odpowiedzi na pytania: 

1. Gdzie rozgrywa się akcja noweli? Odpowiedź uzasadnij. 

2. Dlaczego główny bohater nazywa się Mendel? 

3. Czego dowiedziałaś się o rodzinie Mendla? 

4. Jakie wartości dziadek przekazywał swojemu wnukowi? 

5. W jakich okolicznościach Kuba zgubił czapkę? 

6. Jak zachowywali się napastnicy i obrońcy?  

7. Co czuje Mendel po zakończonej napaści na niego jego wnuka? Dlaczego? 

 

Zadanie nieobowiązkowe. 

Zapoznaj się z poetyką realizmu ( rozdział 57). 

 

  Z rozdziału 58 przeczytaj o genezie „Lalki” i dowiedz się, jak można interpretować tytuł? 

Wypisz z powieści B. Prusa grupy społeczne i ich przedstawicieli. W jaki sposób Prus przedstawił 

arystokrację? Wyszukaj w powieści fragmenty, które potwierdzą Twoje stanowisko.  

 

  W zeszycie zapisz argumenty potwierdzające tezy: 

1. W „Lalce” B. Prusa występuje dwóch narratorów. 

2. „Lalka” B. Prusa to powieść o Warszawie.  

 

 Przygotuj z 1. rozdziału powieści informacje o Stanisławie Wokulskim. Kto i w jaki sposób o nim 

się wypowiada? Zastanów się, jak przedstawiają S. Wokulskiego: I. Łęcka, I. Rzecki, T. Łęcki,      

J. Ochocki, prezesowa Zasławska, książę, przedstawiciele ludu, doktor Szuman? 

  Przygotuj informacje o S. Wokulskim, dotyczące jego przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.  

Zapisz w zeszycie argumenty do tezy: „S. Wokulski to bohater łączący w sobie cechy dwóch epok” 

oraz odpowiedź na pytanie: „ Jakie refleksje towarzyszą Wokulskiemu podczas wędrówki po 

Powiślu”? „ Jaką rolę w życiu S. Wokulskiego odegrała miłość?” 

 

Wyszukaj fragmenty ukazujące inne postacie powieści, np. I. Rzeckiego, I. Łęcką, J. Ochockiego, 

K. Starskiego, prezesową Zasławską. 

 

Zastanów się, w jaki sposób ukazał B. Prusa Warszawę i Paryż w powieści? Zapoznaj się z 

informacjami ze str. 350. 

 

Dokończ zdanie: „Lalka” B. Prusa to powieść o……….. 

 

Warto po przeczytaniu powieści obejrzeć film zrealizowany na jej podstawie. Wyszukaj                  

w Internecie informacji na temat „Lalki” B. Prusa na przykład na stronie e-podręczniki , yt.  

                                                                                                  Pozdrawiam 


