
Powtórka przed maturą 

 
Niektórzy sądzą, że to książka wybiera nas. 

Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła  

Tak, lektury, które należy przeczytać też wybierają Ciebie, to:  

Lalka  

Nie masz wyjścia, musisz ją przeczytać. 

 
Bolesław Prus na tytułowej karcie wydania "Lalki" 

https://kultura.onet.pl/ksiazki/farewell-miss-iza-farewell-sprawdz-co-pamietasz-z-ksiazki-prusa/ppml3m3 

Czy powiedziałeś, że nie masz czasu na czytanie lektur ? 

Niemożliwe? 

Warto znaleźć czas chociażby na stronę lektury dziennie? 

Natchnienie przychodzi, kiedy człowiek przyklei łokcie do biurka, tyłek do krzesła i zacznie się pocić. 

Wybierz jakiś temat, jakąś ideę i zacznij wyżymać mózg, aż Cię rozboli. Na tym polega natchnienie. 

Carlos Ruiz Zafón - Gra anioła  

Życzę Ci powodzenia i miłej lektury! 

Lalka – Bolesław Prus 

Powieść o:  ludzkiej psychice, uczuciach, wielkiej miłości i skomplikowanej 

naturze ludzkiej, , a także o społeczeństwie polskim końca XIXw. 

 arystokracja (Łęccy, Krzeszowscy, Zasławscy). Prus ocenia ich jako:utracjusze, 

dziwadła, nawet gdy mają dobre chęci – nie mają energii i pomysłowości, by je 

realizować; 

https://lubimyczytac.pl/autor/24023/carlos-ruiz-zafon
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/47679/gra-aniola
https://kultura.onet.pl/ksiazki/farewell-miss-iza-farewell-sprawdz-co-pamietasz-z-ksiazki-prusa/ppml3m3
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 mieszczaństwo (Rzecki, subiekci, Szuman, Mincel). Prus uważa ich za wartościowych 

ludzi, którzy pracują na swoje utrzymanie, dając coś społeczeństwu, ale są oni  bezradni 

wobec wielkich problemów kraju; 

 szlachta ( zubożała), którą reprezentuje Wokulski, jako kupiec znajduje się na 
pograniczu szlachectwa i mieszczaństwa; 

  biedota (magdalenka, mieszkańcy Powiśla, Węgiełek), której należy pomóc poprzez 
wprowadzenie reform, a nie jednostkowe działania ( pomoc Wokulskiego); 

Powieść o straconych złudzeniach:  Wokulski wierzył, że pracą, pieniędzmi, 
szlachetnością zdobędzie uczucie Izabeli i pokona stary porządek.  

Powieść o obyczajach: życie studenckie, wyścigi konne, kwesty i grzybobranie na 
prowincji. 

Powieść filozoficzna: Refleksja nad egzystencją ludzką. Porównanie ludzi do 
zabawek lub aktorów na scenie. 

Powieść o sytuacji Polski i patriotyzmie: Rzecki, Wokulski.  

Powieść opisuje losy dziesiątek bohaterów: Na plan pierwszy wysuwają się 

dzieje Stanisława Wokulskiego i perypetie jego uczucia do Izabeli Łęckiej. 

Wokulski pragnie zdobyć kobietę i ten cel zdominuje jego wszystkie działania i 

przyćmi inne społeczne czy patriotyczne aspekty utworu. Poniesie jednak 

porażkę, nie zdobędzie serca Izabeli. Romantyczna miłość okazała się niszcząca.  

Przeczytaj ,,Lalkę’’ na : https://lektury.gov.pl/lektura/lalka, wolnelektury.pl 

Główni bohaterowie 
Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, Izabela Łęcka 

 Główny wątek: nieodwzajemniona miłość Stanisława Wokulskiego do Izabeli 
Łęckiej. 

 Wątki poboczne:  dzieje Ignacego Rzeckiego, losy Heleny Stawskiej, losy 
prezesowej, Zasławskiej,  historia Minclów, historia rodziny Łęckich, historia 
rodziny Krzeszowskich. 

 Wątki epizodyczne: historia studentów (pełniący funkcję humorystyczną),  
proces o lalkę. 

 

https://lektury.gov.pl/lektura/lalka


Stanisław Wokulski 

Stanisław Wokulski jest jedną z najbardziej fascynujących postaci w polskiej literaturze, a sama Lalka 
jest powieścią kochaną przez kolejne pokolenia. Nic dziwnego, ta uważana za najlepszą powieść 
Bolesława Prusa przedstawia prawdziwy świat, aktualne problemy i dylematy. 

Portret bohatera „Lalki" Bolesława Prusa – Stanisława Woulskiego. Ilustracja przedstawia Wokulskiego jako uczestnika wojny 
turecko-rosyjskiej. https://scholaris.pl/zasob/60207 

Stanisław Wokulski 

 Brał udział w powstaniu, a po jego klęsce wrócił do Warszawy. 
 Udzielał się społecznie pomagając nędzarzom (rodzinie Wysockiego, Węgiełkowi), Stawskiej,  

interesował się osiągnięciami naukowymi Geista.  
 Bogaty kupiec galanteryjny, który ożenił się z wdową po Minclu, choć jej nie kochał (wcześniej 

był u Micla subiektem w jego sklepie). 
 Po śmierci żony, zakochał się w Izabeli Łęckiej i postanowił zdobyć dla niej majątek. Zostawił  

sklep pod opieką Rzeckiego i ruszył na Bałkany i tam w czasie wojny dorobił się ogromnej 
fortuny na dostawach wojskowych. 

  Nie mógł uwolnić się od tej miłości. Izabela dała mu pewne nadzieje, chociaż uważała go za 
człowieka niższego stanu.  Zgodziła się zostać jego żoną ze względu na sytuację finansową 
rodziny.  

 Wokulski zrywa zaręczyny , kiedy dowiaduje się co myśli o nim Izabela i odkrywa, że ze Starskim 
wiąże ją więcej niż przyjacielski stosunek. Próbował popełnić samobójstwo, lecz uratował go 
Wysocki. Całą historię zakończył bohater w sposób tajemniczy. Udał się do ruin zamku koło 
Zasławia i tam wysadził mury w powietrze. Czy sam również zginął – nie wiadomo. 

 

Izabela łęcka i Stanisław Wokulski https://scholaris.pl/zasob/60253 

Idealizował miłość –  dał się opanować i obezwładnić wyobrażeniu o miłości. Uosobieniem tego 
uczucia, ideałem kobiety, była w jego oczach panna Łęcka. Nie dostrzegał realiów, nie chciał znać 
prawdy o sytuacji – zatopił się w marzeniu o szczęśliwej miłości, pięknym i bogatym wnętrzu wybranki 
i robił wszystko, by ją zdobyć. 

I stał się człowiek. Żył kilkadziesiąt lat, a w ciągu nich tyle pragnął i tyle cierpiał, że martwy świat nie zaznałby tego przez 
całą wieczność. Goniąc za jednym pragnieniem znajdował tysiące innych, uciekając przed jednym cierpieniem wpadł w morze 

cierpień i tyle odczuł, tyle przemyślał, tyle pochłonął sił bezświadomych, że w końcu obudził przeciw sobie całą naturę. 

Źródło: Tempus fugit, aeternis manet, tom II, rozdział 13, rozważania Stanisława Wokulskiego. 

,,Człowiek jest jak ćma: na oślep rwie się do ognia, choć go boli i 
choć się w nim spali. Robi to jednak dopóty – dodał po namyśle – 

dopóki nie oprzytomnieje. I tym różni się od ćmy…’’ 

Takiego aforyzmu, użył główny bohater Stanisław Wokulski. 

 

https://scholaris.pl/zasob/60207
https://scholaris.pl/zasob/60253


Ignacy Rzecki 

 Stary kawaler, który był subiektem u Wokulskiego i jego przyjacielem  

 Idealista i marzyciel podobnie jak Wokulski, wielbiciel Bonapartego, dziwak i samotnik, 
mało zaradny życiowo, ale pracowity i uczciwy.  

 Brał udział w Wiośnie Ludów na Węgrzech i w powstaniu styczniowym. 

 Prowadzi pamiętnik, z którego poznajemy przeszłość zarówno jego, jak i Wokulskiego. 
Pragnie wyswatać przyjaciela ze Stawską, którą w tajemnicy wielbi. 

 Jego śmierć ma charakter symboliczny – wraz z jego odejściem kończy się ostatecznie 
epoka romantyków. 

"Z domu pan Ignacy wychodził rzadko i na krótko i zwykle kręcił się po ulicach, na których mieszkali jego koledzy 
albo oficjaliści sklepu. Wówczas jego ciemnozielona algierka lub tabaczkowy surdut, popielate spodnie z czarnym 
lampasem i wypłowiały cylinder, nade wszystko zaś jego nieśmiałe zachowanie się zwracały powszechną uwagę. 
Pan Ignacy wiedział to i coraz bardziej zniechęcał się do spacerów. Wolał przy święcie kłaść się na łóżku i całymi 
godzinami patrzeć w swoje zakratowane okno, za którym widać było szary mur sąsiedniego domu, ozdobiony 
jednym jedynym, również zakratowanym oknem, gdzie czasami stał garnczek masła albo wisiały zwłoki zająca.  
Lecz im mniej wychodził, tym częściej marzył o jakiejś dalekiej podróży na wieś lub za granicę. Coraz częściej 
spotykał we snach zielone pola i ciemne bory, po których błąkałby się, przypominając sobie młode czasy. Powoli 
zbudziła się w nim głucha tęsknota do tych krajobrazów, więc postanowił natychmiast po powrocie Wokulskiego 
wyjechać gdzieś na całe lato’’. 

Idealista polityczny  - Stary subiekt był zwolennikiem bonapartyzmu. Tak uwierzył w myśl o 
wyzwoleniu, które przyniesie kampania wskrzeszona przez potomka cesarza, że nawet prywatne 
poczynania Wokulskiego pojmował jako działania spiskowe. Zagorzały bonapartysta, uczestnik walk na 
Węgrzech, nie przyjmował do wiadomości, że są to nierealne rojenia. W osobie i dziedzictwie 
Napoleona widział możliwość wyzwolenia ukochanej ojczyzny. 

Dziwna bowiem jest natura ludzka: im mniej sami mamy skłonności do męczeństwa, tym natarczywiej 
żądamy go od innych. 

Źródło: Pamiętnik starego subiekta, tom II, rozdział 1,  Ignacy Rzecki 

Ludzie są jak liście, którymi wiatr ciska; gdy rzuci je na trawnik, leżą na trawniku, a gdy rzuci w błoto – 
leżą w błocie... 

Źródło: Pamiętnik starego subiekta, tom II, rozdział 9,  Ignacy Rzecki 

Izabela Łęcka 

 

Izabela łęcka siedząca na fotelu w salonie    https://scholaris.pl/zasob/60222   

https://scholaris.pl/zasob/60222


 Zubożała arystokratka o zimnym sercu i wysokim mniemaniu o sobie i swojej rodzinie ( ma 
wielu zalotników, lecz mało kandydatów na męża – bo arystokratyczny majątek jej ojca jest 
mocno zadłużony). 

 Jest piękną kobietą i ukochaną Wokulskiego.  Łatwo popada w uniesienia i zachwyt nad sobą. 

Jeżeli w salonie spotkam człowieka, który mi nie mówi o swej sympatii i cierpieniach, albo nie milczy posępnie w 
sposób zdradzający jeszcze większą sympatię i cierpienia, albo nie okazuje mi lodowatej obojętności, co ma być 

oznaką najwyższej sympatii i cierpień, wtedy – czuję, że mi czegoś brak, jak gdybym zapomniała wachlarza albo 
chusteczki... 

Źródło: W jaki sposób nowi ludzie ukazują się nad starymi horyzontami, tom I, rozdział 6, Izabela Łęcka. 

Gdyby ten człowiek zamiast sklepu posiadał duże dobra ziemskie – byłby bardzo przystojnym; gdyby urodził się 

księciem – byłby imponująco pięknym. 

 Źródło: Dziewicze marzenia, tom I, rozdział 14, Izabela Łęcka o Wokulskim. 

Właściwości tekstu: 

 

         Humor                   Ironia              Język ezopowy 

 

                        Nieobecne                       Przypadek 

Odpowiedz sobie na pytania : 

 

https://klp.pl/lalka/ 



1. Bolesław Prus to pseudonim. Jak naprawdę nazywał się autor "Lalki"? 

2. Jaki miała nosić tytuł pierwotnie "Lalka"? 

3. Skąd wziął się tytuł "Lalka"? 

4. Rozdziały, w których poznajemy Rzeckiego to...  

5. Dlaczego Wokulski był na emigracji?  

6. Jak nazywał się ojciec Izabeli Łęckiej? 

7. Prezesowa Zasławska kochała... 

8. Zwariowany naukowiec, którego na swej drodze spotyka Wokulski to...  

9. Pojedynek z baronem Krzeszowskim odbył się z powodu... 

10. Kto uratował Wokulskiego przed samobójczą śmiercią? 

11. Rzecki na nową kandydatkę na żonę dla Wokulskiego wybrał...  

12. Komu ? Z miłości do Łęckiej, Wokulski opłacił widownię...  

13. Gdzie przed uczuciem uciekł Wokulski?.... 

14. Z kim urwanie głowy miała baronowa Krzeszowska?.... 

15. Juliana Ochockiego najbardziej fascynuje nauka. Co chciał stworzyć? ….. 

16. Jak skończyła próżna Izabela Łęcka?.... 

17. Co stało się z Wokulskim?..... 

Dowiedz się więcej o ,, Lalce’’ Prusa dzięki leksykonowi  

http://nplp.pl/prus-plus/leksykon-lalki/ 

Tutaj znajdziesz ważne dla ciebie informacje na temat ,, Lalki’’. 

https://klp.pl/lalka/ 

 

Warszawa okresu „Lalki” w ilustracjach prasowych. 

Wystawa odbyła się w Galerii Plenerowej na Krakowskim Przedmieściu (róg. ul. Traugutta) w drugiej 
połowie sierpnia 2011. Była to ekspozycja wielkoformatowych grafik i rycin, które w oparciu o ilustracje 
prasowe z tamtego okresu ukazują życie Warszawy w ostatniego trzydziestolecia XIX wieku. 

http://nplp.pl/prus-plus/leksykon-lalki/
https://klp.pl/lalka/
https://lalkaprusa.wordpress.com/2011/09/09/warszawa-okresu-lalki-w-ilustracjach-prasowych/


Grafiki zostały wybrane z czterech opiniotwórczych warszawskich tytułów: „Tygodnika Ilustrowanego” 
„Kłosów”, „Biesiady Literackiej” „Tygodnika Powszechnego”, z lat 1870-1898, stanowiących zasób 
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy na Koszykowej. 

https://lalkaprusa.wordpress.com/tag/ilustracje/ 

Dworzec Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, 1872             Na pociąg, 1886 

 

     Ogród Saski, 1870                                                          Bal dobroczynny w Ratuszu, pl. Teatralny, 1883 

 

Teatr Rozmaitości (obecnie scena Teatru Narodowego), Plac Teatralny, 1877 

 
Cukiernia Lourse’a w Ogrodzie Saskim, 1886 

W książce Wojciecha Herbaczyńskiego „W danych cukierniach i kawiarniach warszawskich” 
przeczytamy: 
Znana była cukiernia szwajcara Loursa, założona w 1821 roku u zbiegu Miodowej i Kapitulnej na wprost 
kościoła kapucynów. Była to już elegancka cukiernia. Wewnątrz miała wielkie lustra, marmurowe stoły, 
zrobiona na modlę paryską. Na zewnątrz wzrok przyciągały eleganckie wystawy, którym często miejsce 
poświęcała warszawska prasa ze względu na niespotykane gdzie indziej dekoracje cukiernicze. 

https://lalkaprusa.wordpress.com/tag/ilustracje/


 
Ślizgawka w Łazienkach, 1883 

 
             Ciekawie jest zobaczyć, jak na końcu XIX stulecia Warszawa arystokracji  różniła się od 
Warszawy biedniejszych warstw społeczeństwa. To samo zjawisko z pewnością można było zobaczyć 
w Paryżu, Wiedniu, Londynie czy nawet Petersburgu tego okresu historycznego. Dlatego, moim 
zdaniem, „Lalka” jest świetnym zbiorowym obrazem Warszawy i społeczeństwa warszawskiego jako 
miasta i społeczeństwa europejskiego. 

Życie podwórzowe Warszawy, 1882       Szwalnia dla ubogich dziewcząt, ulica Freta, 1889 

 

Chcesz obejrzeć całą wystawę ?  

Wejdź na stronę: 

https://www.flickr.com/photos/moonhelix/sets/72157627629239766/ 

 

Zebrała i opracowała: Grażyna Szymczyk 

 

https://www.flickr.com/photos/moonhelix/sets/72157627629239766/

