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1.  Rozwiąż rebus. 

Rozwiązanie:

Plan wydarzeń: 

 Pojawienie się diabła.

 Zabawa w karczmie. 

 Próba ucieczki z karczmy.

 Zamiana żołnierza w zająca.

 Ucieczka diabła.

 Przypomnienie o cyrografie.

 Wytoczenie wódki z głowy szewca.

 Spełnione życzenia szlachcica.

 Adwokat psem.

 Pojawienie się pani Twardowskiej.

Pani Twardowska

Świat przedstawiony

2.  Uzupełnij schemat informacjami dotyczącymi elementów świata przedstawionego. 
Podany plan uporządkuj chronologicznie – wpisz w kwadraciki cyfry od 1 do 10.
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Czas wydarzeń: 

Miejsce wydarzeń: 

Bohaterowie: 

REBUS
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3.  Co jest prawdopodobne, a co fantastyczne w balladzie Pani Twardowska? Podaj 
po trzy przykłady wydarzeń.

4.  Podpisz, a następnie pokoloruj rysunki przedstawiające głównych bohaterów 
poznanej ballady.

Wydarzenia prawdopodobne Wydarzenia fantastyczne
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5.  Jak inaczej jest nazywany w wierszu diabeł? Wypisz z tekstu sześć określeń. 

6.  Dobierz spośród podanych wyrazów po osiem (cztery rzeczowniki, cztery przymiotniki), 
które najlepiej charakteryzują głównych bohaterów poznanego utworu.

czart psotnik

Rzeczowniki Przymiotniki
psotnik, gamoń, tchórz, spryciarz, żartowniś, 

złośliwiec, ryzykant, leniuch, awanturnik, 
hultaj, fajtłapa, kpiarz, chytrus, ziółko, 

rozrabiaka, ślamazara, wesołek, 
charakterek, panikarz, asekurant, niecnota, 
łobuz, lebiega, nicpoń, szaleniec, śmiałek, 

niezdara, osioł

bohaterski, błyskotliwy, beztroski, bystry, 
lekkomyślny, zabawny, nieustraszony, 

pomysłowy, ofiarny, wzburzony, inteligentny, 
zuchwały, honorowy, pobożny, śmieszny, 

sprytny, wyrachowany, gorliwy, zły, poirytowany, 
nieostrożny, przekorny, niecierpliwy, porywczy, 

nerwowy, rozzłoszczony

Pan Twardowski Mefistofeles

7.  Uzasadnij, dlaczego poeta nadał swojemu utworowi tytuł Pani Twardowska. 
Przed udzieleniem odpowiedzi zastanów się, kim była albo jak mogła wyglądać 
pani Twardowska, skoro diabeł uciekł przed nią, rezygnując z duszy jej męża.

Pani Twardowska
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8.  Jakie zadania wykonał Mefistofeles? Podpisz ilustracje.

9.  Ułóż przysłowia z podanych wyrazów. Które wydarzenia z utworu Adama 
Mickiewicza można z nimi powiązać?

diabeł ● święconej ● Boi ● jak ● wody. ● się

diabeł ● Nie ● go ● straszny, ● taki ● jak ● malują.

może, ● babę ● Gdzie ● tam ● nie ● diabeł ● pośle.

w ● Diabeł ● szczegółach. ● tkwi
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10.  Przeczytaj fragmenty legendy Kazimierza Władysława Wójcickiego. Porównaj jej 
treść z poznanym utworem Adama Mickiewicza. Swoje spostrzeżenia zanotuj 
w tabeli.

Twardowski […] chciał mieć więcej rozumu […] i znaleźć na śmierć lekarstwo, bo nie chciało 
mu się umrzeć. W starej księdze raz wyczytał, jak diabła przywołać można; o północnej przeto 
dobie cicho wychodzi z Krakowa […] i przybywszy na Podgórze, zaczął biesa głośno wzywać. 
Stanął prędko zawezwany: jak w one czasy bywało, zawarli z sobą umowę. Na kolanach zaraz 
diabeł napisał długi cyrograf1, który własną krwią Twardowski […] podpisał. Między wielą 
warunkami był ten główny: że dopóty ni do ciała, ni do duszy czart żadnego prawa nie ma, 
dopóki Twardowskiego w Rzymie nie ułapi.

Na mocy tej to umowy diabłu jako swemu słudze rozkazał naprzód, by z całej Polski srebro 
naniósł w jedno miejsce […]. Z tego srebra powstała sławna kopalnia srebra w Olkuszu. Drugą 
rzecz kazał: do Pieskowej Skały, by przyniósł skałę wysoką, przewrócił na dół najcieńszym 
końcem, ażeby tak wiecznie stała. Posłuszny giermek, jako pan kazał, postawił skałę, co dotąd 
stoi i zwie się Skałą Sokolą. Wszystko, co jeno zażądał żywnie, miał na swoje zawołanie: jeździł 
na malowanym koniu, latał w powietrzu bez skrzydeł, w daleką drogę siadał na koguta i prędzej 
bieżał niż konno […]. Twardowski […] wnet się ożenił. Pani Twardowska na rynku Krakowa 
ulepiła z gliny domek, w nim przedawała garnki i misy. Twardowski […] raz był zaszedł w bór 
ciemnisty bez narzędzi czarnoksięskich. Nagle napada go diabeł i żąda, aby niezwłocznie udał się 
prosto do Rzymu. Rozgniewany czarnoksiężnik mocą swojego zaklęcia zmusił biesa do ucieczki 
[…]. W ostatku sprzykrzywszy sobie, zły duch, czekając dość długo na duszę czarnoksiężnika, 
przybiera postać dworzana i jak biegłego lekarza zaprasza niby do swojego pana, że potrzebuje 
pomocy. Twardowski za posłańcem śpieszy do pobliskiej wioski, nie wiedząc, że w  niej się 
gospoda nazywała „Rzymem”. Skoro tylko próg przestąpił onego mieszkania […] wpada diabeł 
do izby. Chociaż był pięknie ubrany – miał kapelusz trójgraniasty, frak niemiecki z długą na 
brzuch kamizelką, spodnie krótkie i obcisłe, a trzewiki ze sprzączkami i wstążkami, wszyscy go 
poznali zaraz, bo wyglądały rogi spod kapelusza, pazury z trzewika […]. Twardowski widząc, że 
nie może złamać szlacheckiego słowa […] ze swym towarzyszem wylecieli wprost kominem. […] 
Lecą wyżej, coraz wyżej. Twardowski nie stracił ducha. […] Z zmordowanej piersi silnie dobędzie 
ostatku głosu i zanuci pieśń pobożną. […] Skończył pieśń całą, zdziwiony wielce patrzy, że w górę 
nie leci wyżej, że zawisł w miejscu. Spojrzy dokoła – już towarzysza nie widzi swojej podróży, 
głos jeno mocny nad sobą słyszy, co zagrzmiał w sinawej chmurze:

– Zostaniesz do dnia sądnego zawieszony tak jak teraz!
Jak zawisł w  miejscu, dotychczas buja […]. Starcy […], gdy księżyc w  pełni zabłyśnie […] 

wskazywali czarną plamkę, jako ciało Twardowskiego zawieszone do dnia sądu.

Kazimierz Władysław Wójcicki, Twardowski
1 cyrograf – pisemne zobowiązanie do oddania duszy diabłu.

Pani Twardowska
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Pani Twardowska Twardowski

Zadania zlecone diabłu

Informacje o żonie Twardowskiego

Wygląd diabła

Zakończenie utworu

11.  Wyobraź sobie, że posiadłaś / posiadłeś na chwilę czarodziejską moc pana 
Twardowskiego. Jak byś ją wykorzystała / wykorzystał? Uzasadnij swoją wypowiedź. 


