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Przygotowała Małgorzata Juda-Mieloch 

ODN Kalisz 

W świecie „Lalki” Bolesława Prusa 

Ćwiczenia interpretacyjne 

Ćwiczenia w pisaniu 

 

Zadanie 1. 

Spośród rzeczowników znajdujących się w słowniczku w aplikacji Quizlet wybierz 

pięć, które są celnymi określeniami Stanisława Wokulskiego – bohatera „Lalki” 

Bolesława Prusa. Odwołując się do powieści, scharakteryzuj postać z wykorzystaniem 

tego słownictwa. Twoja wypowiedź powinna mieć od 100 do 120 słów, z czego 

objętość cytatów nie powinna przekroczyć 15% twojego całości tekstu. 

 

►https://quizlet.com/_88k8y7?x=1jqt&i=2r0kqn 
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Zadanie 2. 

Przeczytaj krótką charakterystykę osoby przedsiębiorczej: 

►https://www.flstrefa.pl/siedem-cech-osoby-przedsiebiorczej.html 

Odwołując się do powieści, rozważ, czy Stanisława Wokulskiego w świetle artykułu, 

który przeczytałeś, można nazwać osobą przedsiębiorczą. Zredaguj wypowiedź od 80 

do 100 słów. 
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Zadanie 3. 

Korzystając z koła typów osobowości, przeanalizuj osobowość Ignacego Rzeckiego. 

Odwołując się do powieści, scharakteryzuj bohatera. Twoja wypowiedź powinna mieć 

od 80 do 100 słów. 

► 

 
Źródło: http://www.podrecznik.edugate.pl/1-czlowiek-przedsiebiorczy-i-komunikacja-

interpersonalna/1-1-kim-jest-osoba-przedsiebiorcza/ 
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Zadanie 4. 

Zapoznaj się z krótkim omówieniem analizy SWOT. Wcielając się w postać Izabeli 

Łęckiej, dokonaj analizy SWOT dotyczącej jej sytuacji życiowej: wypełnij schemat. 

Weź pod uwagę pytanie: 

„Czy mam szansę na dobrze urodzonego, przystojnego, bogatego i w odpowiednim 

wieku męża?”. 

 Pozytywne Negatywne 
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► 

polega na podzieleniu zebranych informacji na 

cztery grupy (kategorie czynników 

strategicznych):  

• S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co 

stanowi atut, przewagę, zaletę; 

• W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co 

stanowi słabość, barierę, wadę; 

• O (Opportunities) – szanse: wszystko to co 

stwarza szansę korzystnej zmiany; 

• T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Informacja, która nie może być poprawnie 

zakwalifikowana do żadnej z grup, jest w dalszej 

analizie pomijana jako nieistotna strategicznie. 

 
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT 
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Zadanie 5. 

A. 

Oceń trafność pomysłu Olgi Tokarczuk, by opisany na przykładzie  Stanisława 

Wokulskiego stan psychiczny nazwać „syndromem Wokulskiego”. Odwołaj się do 

znajomości powieści Bolesława Prusa „Lalka”. Napisz wypowiedź od 80 do 100 słów. 

 

► Gdyby poczuć się przez chwilę psychologiem, można by określić na podstawie 

przypadku bohatera Lalki pewną jednostkę diagnostyczną – „syndrom Wokulskiego”. 

Polegałby on na przeświadczeniu, że miłość, przyjaźń, szacunek innych można 

otrzymać tylko za to, co się robi, a nie za to, kim się jest. Określają mnie moje 

uczynki; działam, więc jestem. 

Źródło: Olga Tokarczuk, Lalka i perła, Kraków 2001, s. 35 
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B. 

Wzorując się na opisie „syndromu Wokulskiego”, zredaguj opis „syndromu Łęckiej”. 
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