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REWIA POSTACI

1.  Przedstaw dwie grupy postaci z Zemsty. Wyjaśnij, dlaczego Podstolina została umieszczona pośrodku.

2.  W utworze zostały przedstawione trzy pokolenia. Przyporządkuj bohaterów do odpowiednich epok.

 

jego synowica  

epoka sarmacka

 
 

epoka preromantyczna 

 
 

epoka stanisławowska

 
 

rezydent  

marszałek  

dworzanin  

kuchmistrz  

jego syn  

słudzy

Główni antagoniści
(inaczej: przeciwnicy)

Podstolina
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Zemsta

Który z bohaterów był bardziej 

zaślepiony zemstą?

zemsta Który z bohaterów był dłużej 

zatwardziały w zemście?

3.  Bohaterowie Zemsty reprezentują stan szlachecki, pochodzą jednak z różnych warstw społeczno- 
-kulturalnych tego stanu. Do poszczególnych typów szlachcica dopasuj właściwe nazwiska.

4.  Nazwy tytułów urzędów dopasuj do podanych definicji.

5.  W komedii Fredry bohaterowie noszą nazwiska znaczące, które ich charakteryzują. Wyjaśnij znaczenie 
i pochodzenie tych nazwisk.

6.  Zemsta może być: dzika, krwawa, okrutna, osobista, prywatna, sroga, sprawiedliwa, zasłużona. Podkreśl te 
przymiotniki, które pasują do sytuacji opisanej przez Aleksandra Fredrę.

7. Podaj wyrazy bliskoznaczne do słowa zemsta i odpowiedz na pytania.

szlachcic z dziada pradziada 

dorobkiewicz szlachecki 

szlachecki utracjusz 

sługa szlacheckiego pochodzenia 

 –  w dawnej Polsce urzędnik królewski odpowiedzialny za podawanie trunków, 
później – tytuł honorowy niższego urzędnika ziemskiego.

 –  pracownik wymiaru sprawiedliwości; dawne określenie notariusza.

 –  w dawnej Polsce urzędnik nadworny, zastępca stolnika nadzorującego 
podawanie potraw do stołu, potem – tytuł honorowy urzędnika ziemskiego; 

jego żona –  .

Raptusiewicz – 

Milczek – 

Papkin – 

Dyndalski – 

8.  Ułóż zdania ze słowem zemsta. Wykorzystaj bezokoliczniki z ramki.

podsycać ● nasycić się ● obawiać się ● uciekać ● płonąć ● poprzysiąc ● zaplanować ● szykować ● dyszeć
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jasyr ● mocium panie ● afekt  
● intercyza ● szafarz ● konfuzja 
● splendor ● suplikant ● koncept

Z FREDROWSKIEGO NA NASZE. ZROZUMIEĆ JĘZYK KOMEDII

1.  Aleksander Fredro w Zemście używał dziewiętnastowiecznej polszczyzny. Sprawdź, czy rozumiesz 
znaczenie słów. W diagram wpisz wyrazy z ramki. Litery z oznaczonych pól czytane od 1. do 27. 
utworzą rozwiązanie.

1. 14 19 13

2. 16 2

3. 20 8

4. 10 27 7

5. 11

6. 17 22 1

7. 18 3 5

8. 15 4 6

9. 12 23 26 24

1. pomysł 
2. rządca, klucznik
3. niewola
4. wnoszący prośbę
5. uczucie, miłość
6. zawstydzenie
7. umowa przedślubna
8. zaszczyt
9. mój panie

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ó K D

2.  Przetłumacz przytoczone fragmenty na język współczesny. Wpisz kwestie bohaterów w dymki.

Akt I scena 6.  

„WACŁAW
Bliskie nasze pomieszkania,
Bliższe serca – ach, a przecie
Tak daleko na tym świecie.

KLARA
Jakież nowe dziś żądania
Chmurzą jasność twego czoła?
Nigdyż granic, nigdyż miary –
Nicże wstrzymać cię nie zdoła,
Nawet miłość twojej Klary?”.

Akt I scena 1.  

„CZEŚNIK  
jakby do siebie
Piękne dobra w każdym względzie –
Lasy – gleba wyśmienita –
Dobrą żoną pewnie będzie –
Co za czynsze! – To kobieta!
Trzy folwarki!

DYNDALSKI
Miła wdowa”. 
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SPLECENI WĄTKAMI…

1.  Przypomnij, czym jest wątek w utworze literackim.

2.  W akcie I zostają zawiązane cztery wątki. Zatytułuj je i określ ich typy.

wątek – 

wątek wątek wątek wątek

3.  Przedstaw zdarzenia wątku głównego – z perspektywy Cześnika, a następnie z perspektywy Rejenta.

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Któremu z antagonistów zemsta się udała? Wykaż zyski i straty bohaterów.

 

zyskał: 

 

stracił: 

 

 

zyskał: 

 

stracił: 

 

5.  Papkin odgrywa ważną rolę w akcji. Wiąże trzy wątki. Napisz, w jaki sposób bohater w nie wkracza.

● 

● 

● 

Zemsta
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6.  Wszystkie wątki łączą się w punkcie kulminacyjnym. Które zdarzenie można uznać za przełomowe? 
Uzupełnij schemat nazwami zdarzeń ważnych dla przebiegu akcji.

7.  Wątek Klary i Wacława kończy się małżeństwem. Złóż im życzenia z okazji ślubu. Pamiętaj o zachowaniu 
obowiązujących zasad i formuł grzecznościowych.

8.  Rozwiązaniem akcji komedii jest doprowadzenie do zgody sąsiedzkiej. Wybranemu przez siebie 
bohaterowi złóż z tej okazji gratulacje.

punkt kulminacyjny

rozwój zdarzeń z perypetiami perypetie zmieniające bieg akcji

ekspozycja zawiązanie akcji rozwiązanie akcji

   W dniu ślubu życzę 

   Serdecznie gratuluję 

komu? – zwrot do adresata

komu? – zwrot do adresata

z jakiej okazji?

z jakiej okazji?

co? – życzenia 
okolicznościowe

kto? – podpis nadawcy

kto? – podpis
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1. Porównaj dwóch głównych bohaterów komedii.

„TYCH DWÓCH LUDZI – OGIEŃ, WODA”. PORÓWNANIE GŁÓWNYCH 
BOHATERÓW ZEMSTY

Przedstawienie postaci
Nazwisko

Zawód (urząd)

Pochodzenie

Stan rodzinny

Wygląd bohaterów

Stroje, fryzury, sposób porusza-
nia się, mówienia (charaktery-
styczne powiedzonka),  
gestykulacja, postawa

Osobowości antagonistów

Stroje, fryzury, sposób porusza-
nia się, mówienia (charaktery-
styczne powiedzonka),  
gestykulacja, postawa

Temperament (reakcje na zda-
rzenia, sposób rozwiązywania 
konfliktów i okazywania uczuć)

Charakter (sposób traktowania 
ludzi, podejście do obyczajów, 
tradycji, honoru, postawa wobec 
życia, świata)

Umysłowość (o której można 
wnioskować z wykształcenia, 
zainteresowań)

Ocena postaci

Oceny innych bohaterów komedii

 nie zostawia 

na nim suchej nitki; twierdzi, że  

 rzuca gromy 

na jego głowę; oświadcza, że 

Twoja subiektywna opinia

Myślę, że Sądzę, że 

O obu bohaterach można powiedzieć, że 

Zemsta
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2.  Uzupełnij notatkę treściami z lektury.

3.  Scharakteryzuj Cześnika według wzoru. Jaki to typ charakterystyki?

4.  Wyjaśnij znaczenie słowa adwersarz. Ułóż z nim zdanie mówiące o głównych bohaterach Zemsty.

5.  Wacław, kiedy mówił o Cześniku i Rejencie, użył określeń ogień i woda. Wymyśl inne porównanie 
pasujące do dwójki bohaterów.

Tym, co różni  od  jest  .

Cześnik , natomiast Rejent  .

Rejent , z kolei Cześnik  .

Żaden z nich nie  .

Każdy z nich  .

Cechą wspólną obu sąsiadów jest  .

W porównaniu z    jest  .

W przeciwieństwie do    jest  .

Kiedy porówna się obu bohaterów, można zauważyć, że  .

„Czapkę przedam, pas zastawię,
A Cześnika stąd wykurzę”

charakterystyka 

charakterystyka 

„Słodki, cichy, z kornym licem,
Ale z diabłem, z diabłem w duszy!”

charakterystyka 

charakterystyka 

Rejent

Cześnik

Najlepiej ilustruje to scena, 
w której bohater wykrzykuje:

Cześnik wypowiada słowa doskonale 
oddające charakter jego antagonisty:
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1.  Komizm to sprzeczność między tym, czego się spodziewamy, a tym, co zastajemy. Jednym z typów 
komizmu jest komizm sytuacyjny. Wyszukaj w Zemście sytuacje komiczne, czyli takie, które zaskakują, 
są efektem sprzecznych dążeń bohaterów.

2.  Śmieszyć mogą również zabiegi językowe – gra słów, dwuznaczność, przesada, zabawny sposób 
mówienia itp. W kwestiach wypowiadanych przez bohaterów Zemsty podkreśl słowa, które cię 
śmieszą, a następnie uzupełnij tabelę.

KAŻDY AKT ŚMIESZY… O KOMIZMIE SYTUACYJNYM I JĘZYKOWYM

Cytat Kto mówi? W jakiej sytuacji 
wypowiada swoją kwestię? Na czym polega komizm?

„– Zapłakałam zrazu rzewnie:
Nie mieć męża bardzo boli,
Lecz i smutek w czasie tonie.
– Więc utonął pan Podstoli…”.

„Idź, serdeńko, bo cię trzepnę”.

„O królowo wszechpiękności! 
Ornamencie człowieczeństwa!”.

„Jemu oddam Podstolinę,  
Malowidło nieco stare;
Sobie wezmę śliczną Klarę”.

„Mózgu we łbie za trzy grosze!”.

„Hej! Serwacy! daj gwintówkę!
Niechaj strącę tę makówkę”.

„Co skłoniło Podstolinę
za takową iść gadzinę”.

„Niech cię czarci chwycą
Z taką pustą mózgownicą!
«Mocium panie» – cymbał pisze!”.

I akt II akt 

III akt IV akt 

Zemsta
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egzaltacja –
fircykowanie;  
nadmierna gadatliwość

1.  Komizm postaci wynika między innymi ze sprzeczności pomiędzy słowami bohatera a jego czynami. 
Uzupełnij tabelę według wzoru.

 „JESTEM PAPKIN – LEW PÓŁNOCY, ROTMISTRZ SŁAWNY I KAWALER…”. 
O KOMIZMIE POSTACI

2.  Zdarzenia związane z postacią Papkina są wprowadzane na zasadzie falowania: od powodzenia 
do niepowodzenia. Dowiedź tej zasady na przykładzie wybranych zdarzeń. Nie powtarzaj słowa 
spodziewa się, użyj wyrazów bliskoznacznych.

3.  Niektóre cechy Papkina są wyolbrzymione. Podaj ich nazwy i dopisz określenia bliskoznaczne. 
Przytocz odpowiednie przykłady zachowań. Skorzystaj ze wzoru.

Słowa Papkina Czyny Papkina

„Diablem gromił w lewo, w prawo –
Ledwie żyję […] 
Któż me dzieła pojąć zdoła”.

Podczas „bitwy” o mur tchórzliwie kryje się za wyłomem.

„Giną za mną te kobiety!
Bo ja szczęście mam szalone:
Tylko spojrzę, każda moja”.

„Byłbym zaraz dopadł konia…
Bom jest jeździec doskonały”.

„Ach, jak anioł śpiewam ładnie!”.

Zmanierowanym głosem 
przemawia do Klary.

Cześnik wysyła go do 
Rejenta, by bił się o mur, 
więc może spodziewać 
się tylko guzów.

Przyjeżdża do Cześnika;  
po wykonanej misji  
oczekuje pochwały, 
zapłaty.

Udaje mu się przy-
padkowo schwy-
tać jeńca, liczy na 


