
Lekcja – j. polski kl.4bP (27.05.2020) – środa 

 

Temat: Legenda o panu Twardowskim w ujęciu poety – Adam Mickiewicz „Pani 

Twardowska”. 

Podręcznik, str.293 

1. Przeczytaj utwór Adama Mickiewicza „Pani Twardowska”. Podczas czytania wyjaśniaj na 

bieżąco trudne wyrazy i fragmenty tekstu. Jeżeli chcesz możesz też wysłuchać interpretacji 

utworu jednocześnie śledząc tekst. 

https://www.youtube.com/watch?v=mc5q2YO26Ik 

 

2. Porozmawiaj z rodzicem, opiekunem o wrażeniach związanych z przeczytanym lub 

wysłuchanym utworem. 

Czy jest coś co cię zdziwiło, zaskoczyło, a może rozśmieszyło? 

3. Zdecyduj, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe? Obok zdań napisz literę P – 

prawda, gdy zdanie jest zgodne z treścią utworu, albo F – fałsz, gdy zdanie jest niezgodne z 

treścią utworu. 

 

● Twardowski był tureckim baszą. …………… 

● W karczmie panowała atmosfera beztroskiej zabawy. …………… 

● Twardowski dokuczał gościom. ……………. 

● Wśród gości nie było adwokata. …………… 

● Diabeł ukrył się na dnie kieliszka. …………….. 

● Twardowski miał się zjawić w Rzymie po siedmiu latach. ………….. 

● Karczma, o której mowa w utworze, znajdowała się w Rzymie. ……………… 

 

4. Napisz ramowy  plan wydarzeń. 

wskazówka dla rodzica/opiekuna → Udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania pozwoli 

stworzyć ramowy plan wydarzeń: 

● Kim był Twardowski? 

● Kogo spotkał w karczmie? 

● W jaki sposób diabeł pojawił się w gospodzie? 

https://www.youtube.com/watch?v=mc5q2YO26Ik


● Co zamierzał zrobić Twardowski po zjawieniu się biesa? 

● Na jaki pomysł wpadł szlachcic? 

● Jak się zakończyło spotkanie Twardowskiego z diabłem? 

 

5. Omów umowę zawartą między diabłem a Twardowskim. Odszukaj w utworze fragmenty, 

które mówią: 

● gdzie doszło do podpisania cyrografu, 

● jakie były warunki umowy. 

 

6. W jaki sposób Twardowski przechytrzył diabła?: 

a) Wymień zadania, które diabeł musiał wykonać. 

b) Podaj co najmniej dwa określenia, którymi można je opisać. 

c) Napisz, dlaczego diabeł nie wykonał ostatniego rozkazu. 

Odpowiedzi prześlij do dnia 10.06.2020 

 

6. Na zakończenie lekcji obejrzyj starą adaptację filmową ilustrująca balladę „Pani 

Twardowska”: 

 

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

 

       Miłego odbioru ! 

 

 

Dodatkowo, jak co tydzień, ćwiczenie w ramach UTS: 

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


Przeczytaj wyrazy i zamień je na polecenia: 

 

wstaję – Wstawaj!   idę - ……………………  zostaję - ……………………. 

siedzę - ……………..   gram - ………………..  rysuję - ……………………… 

wracam - …………….  stoję - ………………… śpiewam - ………………… 

czytam - ………………  piszę - ………………… mówię - …………………….

    

   


