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Bolestawa Prusa?
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ffi wy-iu ń czteryelementy biografii Stanisława Wokulskiego, które mogły doprowadzió bohatera E
do klęski.
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P| WYi"S"ij krótko, co|ączy TWokulskiego z

Iśazimier zem starskim -

furmanem Wysockim -

KazimierąWąsowską-

Tomaszem Łęckim -
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§l nł*"yrrami latającymi fasqrnuje się nie tylko Wokulski, lecz także

A. Ignacy Rzecki.

B. Henryk Szlangbaum.

C. Julian Ochocki.

D. radca Węgrowicz.

§ Nua.3 zarybowanym fragmentom Lalki tybl|y odnoszące się do fabuły powieści.

Wokulski obejtzaŁsię. ,,Przywidzenie chorej wyobraźni". Jednocześnie przy czwatŁym stole, w glębi

kościoła, spostrzegł hrabinę Karolową i pannę Izabelę. Obie również siedzińy nad tacą z Pieniędzmi
itrzymaly w rękach książki, zapewne do nabożeństwa.

Doskonale się pan popizuje, nie ma co mówić!... - zaczęlapo chwili wzburzon5rm glosem. - Naraził
pan osobę z towarzyst\Ma na plotki, jej ojca na chorobę, całą rodzinę na PrzYkroŚci... ZamYka się

pu1po parę miesięry w domu, robi pan zavłldkilkunastu ludziom, kŁ6tzy mu nieograniczenie

ufali a potem - nawet poczciwy książę wszystkie pańskie dziwactwa nazywai ,,przyczyn|<tem
do działalności kobiet...". Winszuję panu... Gdyby to jeszcze zrobił jaki student...

Zostanie pani tymczasem w Warszawie. Mieszkać będzie pani na Tamce, ptzy rodzinie furmana
Wysockiego. To bardzo dobrzy ludzie. Pokój będzie pani miała osobny, stołować się będzie Pani u nich,

u *urryrr. i wszystko, co się okaże potrzebnym do szycia bielizny, znajdzie się także. Rekomendacje

do skladu bielizny dam pani, a po paru miesiącach zobaczymy, czy uttzyma się pani z tej robotY.



§ Scharakt eryztjrelacje prezesowej Zasławskiej ze stryjem Wokulskiego.

f,l Sn"p"rn galanteryjnym pod nieobecność Wokulskiego zatządza!

A. Jan Mincel.

B. Ignacy Rzecki.

C. profesor Geist.

D. doktor Szuman.

Ę Opi." w kilku zdaniach wybraną ptzez Ciebiehumorystyczną scenę z Ląthi.

El Wy*i" ń cztery przykłady zachowańIzabeli wskazujące , że niebyła szczerawobec Wokulskiego m

§|Z*nu"z,którestwierdzenia są prawdziwe, a które - fałszywe.

stwierdzenie Prawda Falsz

Wokulski porozumiał się ze starym Szlangbaumem przed licytacją kamienicy Łęckich.

Po reąygnac|i Wokulskiego ksią!ę wysĘrił ze spółki do handlu ze Wschodem.

Wokulski po|edynkował się z baronem Krzeszowskim w obronie honoru lzabeli.

Pani S€wska niesprawiedliwie przegrala proces o kradzież lalki.


