
JĘZYK POLSKI   KLASA 4                                             (31.03.2020) 

Temat: Kto naprawdę pokonał diabła w balladzie „Pani Twardowska” A. Mickiewicza?. 

 

I. Proszę o o przypomnienie  tekstu „Pani Twardowska” – podręcznik „Nowe Słowa na 

start” klasa 4 strony 177-182. 

II. Przepisz notatkę i wykonaj następujące polecenie w zeszycie: 

1. Narrator w balladzie pt. „…................  ……..................................... '' opowiada o przygodach 

pewnego …........................................ , któremu …...................................................... pomaga zostać 

…........................................... . W zamian za to, że jest człowiekiem posiadającym ogromną wiedzę, 

Twardowski sprzedaje własną …............................ , ale później uchyla się od wywiązania z umowy. 

Mefistofeles podstępnie zwabia go do karczmy „ …...................” i domaga się zapłaty. Twardowski 

ratuje swoją skórę, proponując diabłu swoją …....................... . Mefistofeles, który nie bał się nawet 

….........................  ….................. , na widok kobiety  .…............................. przez dziurkę od klucza. 

W ten sposób mistrz Twardowski przechytrzył przebiegłego biesa. 

   Istnieją różne interpretacje takiego zakończenia utworu. Jedna z nich mówi, że diabeł przestraszył 

się pani Twardowskiej, ponieważ była niezwykle …........................... i …......................................... . 

Według innej teorii diabeł, jako wcielenie zła,umknął przed kobietą, żoną Twardowskiego,bo bał się 

…........................................, którą uosabia płeć piękna. 

 

     Utwór składa się z …................................................. strof. Każda z nich zawiera …..................... 

wersy. W wersach występuje …............................ sylab. Zastosowano rymy …................................. 

o układzie …...................................... (…....................). Są to rymy …................................................ 

Występują onomatopeje, czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze, np. ….................................................. . 

 

     Utwór pt. „Pani Twardowska” jest …............................................, w której zostały wykorzystane 

motywy z wierzeń ludowych. Występuje tu narracja …...................................................................... . 

O wydarzeniach opowiada narrator ….......................................................................... . Pojawiają się 

również rozmowy bohaterów i wtedy mamy do czynienia z …............................................. . 

 

2. Uzupełnij podane przysłowia i wyjaśnij ich znaczenie. 

            1. Modli się pod figurą, a …........................... ma pod skórą. 

…............................................................................................................................................... 2. 

Gdzie diabeł nie może, tam …........................... pośle. 

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

3. Co nagle to po …....................... . 

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

4. panu Bogu świeczkę, a diabłu ….................. . 

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

5. Nie taki …................. straszny, jak go malują. 

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

6. Bać się kogoś/czegoś jak diabeł ….................. …...................... . 

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

7. Zaprzedać ….................. diabłu. 

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

8. Diabeł tkwi w …............................ . 

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

 

Kontakt: marzeda.m@wp.pl 

Uczniowie (1-2) z ostatnich dwóch tematów będą odpytani przez telefon. 

mailto:marzeda.m@wp.pl

