
Klasa II HOT 
Zawód: technik hotelarstwa 

Przedmiot: język polski 
 

07.05.2020 r. (czwartek, 2 godz.) 
 
Temat: Zmarnowaliście życie moje… Zatruliście dwa pokolenia! Miłośd w czasach 
 nieromantycznych. 
 
Zapoznam się z: 
- rolą poezji romantycznej w ukształtowaniu się miłosnych wyobrażeo Wokulskiego, 
- wpływem uczucia na działania podejmowane przez bohatera i dokonywane przez niego 
wybory życiowe, 
- cechami Wokulskiego, upodabniającymi go do bohaterów romantycznych. 
 
Przedstawienie Stanisława Wokulskiego jako bohatera żyjącego na styku dwóch światów: 
romantyzmu i pozytywizmu. 
 
Temat: Z komórki przy sklepie do buduaru hrabiny, co za skok! Obraz społeczeostwa w 
Lalce. 
 
Zapoznam się z: 
- charakterystyką środowiska i grup społecznych przedstawionych w powieści, 
- przedstawienie oceną polskiego społeczeostwa dokonaną w utworze Prusa, 
- elementami potwierdzających kryzys światopoglądu pozytywistycznego, występującymi w 
tekście. 
 

Proszę przeanalizowad obraz dwóch głównych grup społecznych w kontekście losów 
Wokulskiego i na podstawie podanych fragmentów w podręczniku wskazad najważniejsze 
cechy portretowanych postaci.  
Charakterystyka arystokracji 
Tomasz Łęcki:. 
Izabela Łęcka:  
Baron Krzeszowski:  
Starski:  
Charakterystyka mieszczaostwa 
Deklewski i Węgrowicz:  
Szprot:  
Szuman:  
Uzupełnienie charakterystyki na podstawie analizy akapitu 1. i akapitu 4. z podręcznika. 
Proszę odpowiedzied na pytania: 

1.  Jaki jest obraz polskiej arystokracji? 
2. Jaki jest obraz mieszczaostwa polskiego w porównaniu z mieszczaostwem żydowskim 

i niemieckim?  
 
 
 



 
09.05.2020 r. (piątek, 1 godz.) 
 
Temat: Przypnę ludzkości skrzydła… Utopia naukowa w Lalce. 
 
Poznam: 
- Wokulskiego, Ochockiego i Geista jako uczonych idealistów, 
- omówienie zadania stawiane przed nauką przez pozytywistów, 
- sposób postrzegania naukowców przez społeczeostwo polskie i francuskie. 

 

1. Wprowadzenie kontekstu filozoficznego (społecznego), charakteryzującego myślenie 
utopijne cywilizacji 2. Połowy XIX wieku. Przywołanie podstawowych cech światopoglądu 
pozytywnego, ze zwróceniem uwagi na elementy, które mogły stad się fundamentem 
ówczesnych utopii techniczno-cywilizacyjnych, np.: 
• scjentyzm → kult nauki → marzenia o nowej cywilizacji opartej na nauce (wiedzy) i 
najnowszych osiągnięciach techniki; 
• optymizm poznawczy → wiara w poznawalnośd mechanizmów rządzących światem → 
cywilizacja przyszłości będzie pozbawiona wcześniejszych ograniczeo; 
• utylitaryzm → idea użyteczności społecznej → nowoczesne społeczeostwo przyszłości jako 
samowystarczalna i funkcjonalna struktura/ funkcjonalnośd wynalazków ułatwiających 
codzienne życie. 
2. Zapoznanie się z fragmentami powieści (podręcznik, s. 322–324) i scharakteryzowanie  
sytuacji, w jakich ukazany został główny bohater.  
3. Charakterystyka wynalazku, jego funkcjonalności oraz stosunku ludzi do wynalazcy i jego 
dzieła. Wnioski w formie tabelarycznej, np.: 
 

 Wokulski Geist Ochocki 

wynalazek 
 

   

funkcja wynalazku 
 

   

rzeczywiste efekty 
 

   

stosunek ludzi do 
wynalazku i 
wynalazcy 

   

 


