
14 i 15.05.2020, język polski, kl. It/H (G) 

 

Temat: Różne postawy bohaterów noweli Bolesława Prusa Na wakacjach (temat na 2 

godziny lekcyjne) 

Najbliższe dwie lekcje poświęcone będą noweli Bolesława Prusa Na wakacjach. 

Przypomnimy sobie również cechy gatunkowe noweli jako gatunku literackiego oraz pojęcia: 

narrator i narracja. 

Zaczniemy od wyjaśnienia pojęć: (wpisujecie je do zeszytu) 

-  nowela – krótki, najczęściej jednowątkowy utwór epicki o zwartej, wyrazistej akcji, która 

zmierza do punktu kulminacyjnego; 

Przypomnijcie sobie i wypiszcie nowele poznane w gimnazjum czy w szkole podstawowej 

(autor i tytuł). 

………………………………………………………………………………………………. 

- narrator – postać opowiadająca przebieg akcji. 

Przypomnijcie sobie teraz, co składa się na świat przedstawiony utworu. Za chwilę Waszym 

zadaniem będzie opisać elementy świata przedstawionego w noweli B. Prusa Na wakacjach. 

Tekst znajduje się w podręczniku na str. 91 – 93 (starsza wersja podręcznika). 

Proszę przeczytać zamieszczony fragment utworu, a następnie uzupełnić informacje: 

1. Czas: ……wiek (wskazówka: kiedy tworzył B. Prus?), pora roku: …………….. 

 

2. Miejsce: ………………………………………………………………………….. 

 

 

3. Bohaterowie: …………………………………………………………………….. 

 

4. Narrator: 

I – narracja w 1 osobie l. poj. – o koledze i jego odwiedzinach, 

II – narracja w 1 osobie l. poj. – o pożarze. 

 

5. Który ze schematów oddaje sposób narracji pokazany w tym utworze? (zaznacz 

właściwą odpowiedź). 

a) II narrator 

I narrator 

 

b) I narrator 

II narrator 



6. Jaka dramatyczna sytuacja została przedstawiona w noweli? 

………………………………………………………………………………………… 

 

7. Wpisz do tabeli słownictwo charakteryzujące główne postacie: 

 

główny bohater 

 

dziewczyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Trudne sytuacje są sprawdzianem dla ludzkiego charakteru i pozwalają człowiekowi 

poznać siebie. Czego – w wyniku zaistniałego zdarzenia – dowiedział się o sobie 

główny bohater? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9. Wyjaśnij pojęcia: 

a) egoista - …………………………………………………………………………… 

b) altruista - ………………………………………………………………………….. 

 

10. Wykonaj pisemnie jedno z wybranych poleceń: 

 

a) Opowiedz o ukazanym w noweli wydarzeniu z punktu widzenia wiejskiej 

dziewczyny. 

 

b) Sformułuj tekst informacji do prasy na temat opisanych w utworze wydarzeń. 

Pamiętaj o nadaniu tytułu i o udzieleniu odpowiedzi na pytania: Kto? Gdzie? 

Kiedy? Jak? Dlaczego? Z jakim skutkiem? 

 

Odpowiedzi – najlepiej do 18.05.2020 r.-  przesyłają osoby, które chcą poprawić oceny. 
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