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Klasa IV - 08.05.20r. 

 

Temat: W  jaki  sposób  A. Mickiewicz  wykorzystał  w  swoim  tekście  legendę  o  panu  

Twardowskim? 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, znacie  już  treść  ballady  "Pani  Twardowska"  i  legendę  o  panu  

Twardowskim. Oba teksty  różnią  się  od  siebie  prawda? Utwór  "Pani  Twardowska"  jest  

balladą, zapisaną  wierszem, a  legendy  podobnie  jak  baśnie, opowiadania, powieści - 

należą  do  tekstów  prozatorskich ( inaczej  mówiąc  epickich ). Poza  tym  jak  

zauważyliście - różnią  się  też  zakończenia  obu  tekstów. Które  Wam  się  bardziej  

podoba? 

 

2. Obejrzyj  filmik. 

Poniżej  zamieszczam  link do  filmiku, o  którego  obejrzenie  Cię  proszę. Jest  to  około  

trzynastominutowa  animowana  wersja  "Pani  Twardowskiej"  stworzona  z  okazji  setnej  

rocznicy  urodzin  Mickiewicza. Filmik  nie tylko  przypomni  Ci  treść  ballady, ale  

przede  wszystkim  pomoże  Ci  ją  zrozumieć, ponieważ  tekst  jest  pełen  trudnych  

zwrotów, których  już  obecnie  nie  używamy.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HnM2hv7BFsE 

 

3. Zapisz  w  zeszycie  plan  wydarzeń. Jest  to  tak  zwany  plan  szczegółowy - bardziej  

rozbudowany  i  z  podpunktami, ponieważ  zależy  mi  na  tym, żebyście  dobrze  

zapamiętali  treść  utworu. 

 

1) Zabawa  w  karczmie  Rzym. 

 

2) Psikusy  Twardowskiego 

a) zamiana  żołnierza  w  zająca, 

b) zamiana  adwokata w  psa, 

c) wytoczenie  wódki  z  głowy  szewca. 

 

3) Pojawienie  się  Mefistofelesa. 

a) przypomnienie  o  umowie  spisanej  na  Łysej  Górze. 

b) próba  ucieczki  Twardowskiego. 

4) Przypomnienie  diabłu  o  warunkach  kontraktu  i  wyznaczenie  trzech  zadań. 

 

5) Zadanie  pierwsze. 

a) ożywienie  namalowanego  konia, 

https://www.youtube.com/watch?v=HnM2hv7BFsE
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b) skręcenie  bicza  z  piasku, 

c) wybudowanie  gmachu  z  ziarnek  orzecha,  

 

6) Drugie  zadanie - kąpiel w  wodzie  święconej. 

 

7) Trzecie  zadanie - zamieszkanie  przez  rok  z  żoną  Twardowskiego 

a) nakaz  posłuszeństwa, miłości  i  szacunku  wobec  Twardowskiej, 

b) ucieczka  diabła. 

 

4. Przeczytaj. 

 Jak  widzisz, dzięki  trzem  zadaniom  wyznaczonym  diabłu - Twardowskiemu  udało  

się  ocalić  własną  skórę. Wykazał  się  sprytem  i  inteligencją. Tekst  nie  podaje  dlaczego  

diabeł  nie  chciał  zamieszkać  z  żoną  szlachcica - my  możemy  tylko  snuć  domysły, np. 

że  była  bardzo  brzydka, wymagająca, że  diabeł  przestraszył  się, iż  ma  jej  przysiąc  

miłość, szacunek  i  posłuszeństwo. 

 

Ciekawostka. 

 

 

Zwróćcie  uwagę  na  strój  Mefistofelesa, narrator  

określa  tą  postać  mianem  "istny  Niemiec". 

Prawdopodobnie  w  ten  sposób  Mickiewicz  chciał  

pokazać  pogardę  zaborcom ( Prusy - Niemcy ). 

Diabła  stworzył  na  wzór  niemieckiego  szlachcica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ćwiczenie.  

Spośród  podanych  wyrazów  dobierz  4  rzeczowniki  i  4  przymiotniki  pasujące  do  

Twardowskiego  oraz  4  rzeczowniki  i  4  przymiotniki  pasujące  do  Mefistofelesa.  

 

W  zeszycie  zapisz  tylko  te  wyrazy, które  wybrałeś  obok  postaci. Nie  przepisuj  całej  

tabeli. Nie  przesyłaj  do  mnie :) 
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Rzeczowniki 

 

Przymiotniki 

 

psotnik, tchórz, spryciarz, żartowniś, 

złośliwiec, ryzykant, leniuch, awanturnik, 

hultaj, fajtłapa, kpiarz, chytrus, ziółko, 

rozrabiaka, ślamazara, wesołek, charakterek, 

panikarz, asekurant, niecnota, łobuz, nicpoń, 

szaleniec, śmiałek, niezdara, czart 

 

 

bohaterski, błyskotliwy, beztroski, bystry, 

lekkomyślny, zabawny, nieustraszony, 

pomysłowy, ofiarny, inteligentny, zuchwały, 

honorowy, pobożny, sprytny, wyrachowany, 

zły, poirytowany, nieostrożny, porywczy,  

 

Pan  Twardowski 

 

Mefistofeles 

 

 

 

 

Ćwiczenie. 

Ułóż  przysłowia  z  podanych  wyrazów  i  zapisz  je  do  zeszytu. Nie  przesyłaj  do 

mnie. 

 

1) diabeł * święconej * Boi * jak * wody. * się 

 

2) diabeł * Nie * go * straszny, * taki * jak * malują. 

 

3) może, * babę * Gdzie * tam * nie * diabeł * pośle. 

 

4) w * Diabeł * szczegółach. * tkwi 

 

 


