
PONIEDZIAŁEK, WTOREK  25 - 26 MAJA 

Witam Was na kolejnej lekcji. Dzisiaj obejrzymy film z recytacją ballady  

pt. „Pani Twardowska”. Miłej pracy!       

                                              

Temat: „Nie taki diabeł straszny, jak go malują” – Adam Mickiewicz  

               „Pani Twardowska”     

https://www.youtube.com/watch?v=C1VNKEAXgJ4 

Uporządkuj obrazki zgodnie z przebiegiem wydarzeń i wklej do zeszytu. 

Tekst ballady znajduje się w podręczniku na stronach 293 – 297. 
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Teraz zdecyduj, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe.  Ćwiczenie wykonaj ustnie. 

Twardowski był tureckim basztą.                

 Prawda                          Fałsz 

W karczmie panowała atmosfera beztroskiej zabawy.            

 Prawda                          Fałsz 

Twardowski dokuczał gościom.                  

Prawda                           Fałsz 

Wśród gości nie było adwokata                  

Prawda                           Fałsz 

Diabeł ukrył się na dnie kieliszka. 

Prawda                            Fałsz 

Twardowski miał się zjawić w Rzymie po siedmiu latach. 

Prawda                            Fałsz 

Karczma, o której mowa w tekście, znajdowała się w Rzymie. 

Prawda                             Fałsz 

Na podstawie treści ballady rozwiąż krzyżówkę i wklej do zeszytu. Dla ułatwienia  

w ramce napisałam potrzebne słownictwo. 

Rzym        Łysa        Belzebub        Koń            Hulaj         Twardowska     Paznokcie 

Czarnoksiężnik          Mickiewicz         Bicz        Gmach       Biesy         Zając       Lulki     

Cyrograf     Szewc 

 

1. „Jedzą, piją, ..........palą”  

2. Twardowski dał mu 3 pstryczki w nos.  

3. Godło karczmy „Rzym 

4. „I krogulcze ma …………………….” 

5. Mefistofeles miał go ukręcić z piasku.  

6. Diabeł miał go zbudować z ziaren orzecha.  

7.  Imię władcy piekieł.  

8. Inaczej diabły, czarty.  

9. Góra, na której Twardowski podpisał pakt z diabłem.  

10. Nazwa karczmy, w której Twardowski spotkał diabła. 

11. Był nim Twardowski.  

12. Pisemne zobowiązanie do oddania duszy diabłu.  

13. Pan Twardowski zamienił w niego żołnierza.  



14. Tytułowa bohaterka ballady Adama Mickiewicza. 

15. Autor ballady „Pani Twardowska”  

16. „................. dusza! ................. – woła, Śmieszy, tumani, przestrasza. 
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Połącz podzielone na części przysłowia. 

Diabłu       to się diabeł cieszy. 

Modli się pod figurą,                to po diable. 

Gdzie diabeł nie może    kościelny nie będzie. 

Z diabła      zostaniesz bez jabłek i bez torby. 

Co nagle      i święcona woda nie pomoże. 

Diabeł                   a diabła ma pod skórą. 

Nie dawaj diabłu palca,               jak go malują.     

Idź z diabłem po jabłka,                bo porwie całą rękę. 

Gdy się człowiek spieszy,                wszędzie swój ogon wścibi. 

Nie taki diabeł straszny    tam babę posyła. 


