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Moi Drodzy!  

 

Dzisiaj zaczynamy omawiać przeczytaną przez Was lekturę: „Zemstę” – Aleksandra Fredry. 

Pomocne materiały do lekcji znajdują się również w Waszym podręczniku, na stronach: 132-141. 

Proponuję, by wydrukować - jeśli możecie oczywiście - poniższe zadania z pkt. I i II, z Karty 

Pracy i wkleić je do zeszytu pod zapisanym odręcznie (ładnym pismem) tematem lekcji. Jeśli 

nie możecie wydrukować poniższych materiałów, przepiszcie je do zeszytu. 

 
Temat: Jak jest zbudowana akcja w komedii Aleksandra Fredry Zemsta? 

 

 Karta Pracy 

 

EKSPOZYCJA   

 

ROZWINIĘCIE AKCJI 

 

PUNKT KULMINACYJNY  

 

ROZWIĄZANIE AKCJI  
 

 

 
I. Przyporządkujcie poniższe definicje do zapisanych powyżej pojęć:  

(wydrukować, wyciąć, przyporządkować i wkleić do zeszytu)  
  

 

(1)Najbardziej rozbudowana część przebiegu akcji, w której narastają zarysowane 

wcześniej konflikty i problemy.  

 

(2) Końcowy etap przebiegu akcji, będący rozstrzygnięciem konfliktu. 

 

(3)Sytuacja zarysowana w punkcie wyjścia, przedstawiająca główny konflikt i zapoznająca 

wstępnie czytelnika z najważniejszymi postaciami i problemami utworu. Tworzy wyjściowy 

układ zdarzeń, z którego wynikają dalsze. 

 

 

(4)Moment, w którym konflikt osiąga najwyższy stopień wyrazistości, wydaje się 

nierozwiązalny, a napięcie osiąga swoje maksimum. 



II.     Zapoznajcie się z przykładowym planem wydarzeń „Zemsty” A. Fredry (poniżej): 
                (wydrukować, wyciąć i wkleić do zeszytu)  
 

1. Plany małżeńskie Cześnika i Papkina. 

2. Papkin w roli swata. 

3. Przyjęcie oświadczyn Raptusiewicza przez Podstolinę. 

4. Rozmowa i wyznania Wacława i Klary. 

5. Bójka o mur. 

6. Wacław w niewoli u Papkina. 

7. Próba odesłania młodego Milczka przez Cześnika. 

8. Przyjęcie łapówki przez Papkina i pozostanie Wacława w domu Cześnika. 

9. Postanowienie zakochanych o zwróceniu się o pomoc do Podstoliny. 

10. Rozpoznanie przez Podstolinę Wacława jako dawnego kochanka. 

11. Wyznanie miłości Klarze i oświadczyny Papkina. 

12. Wysłanie Papkina do Rejenta w charakterze posła. 

13. Pisanie pozwu sądowego i fałszowanie zeznań murarzy przez Rejenta. 

14. Zmuszanie Wacława do ślubu z Podstoliną. 

15. Wizyta Papkina u Rejenta i wyzwanie go na pojedynek w imieniu Cześnika. 

16. Wizyta Podstoliny u Rejenta i zgoda na ślub z Wacławem. 

17. Plan zemsty na Rejencie za odebranie narzeczonej. 

18. Ślub Wacława i Klary. 

19. Zjawienie się Rejenta w domu Cześnika i rezygnacja z pojedynku. 

20. Zawarcie zgody między Cześnikiem i Rejentem. 

  

I. Zaznaczcie klamrą [{ }] - najlepiej ołówkiem - na planie wydarzeń poszczególne 

(wypisane poniżej) elementy akcji (możecie je podpisać na planie). 

 

Przykład:  

1. punkty (od-do), czyli (1-5) 

2. punkt, czyli (7) 

 

1. ekspozycja – punkty (od-do)  

2. rozwinięcie akcji – punkty (od-do)  

3. punkt kulminacyjny – punkty  (od-do)  

4. perypetia (wyjaśnienie poniżej) – punkt (tutaj jest tylko jeden punkt! - który to?)  

5. rozwiązanie akcji – punkty (od-do) 

 

PERYPETIA – nagła zmiana losów bohaterów, najczęściej łącznik między punktem kulminacyjnym a rozwiązaniem akcji. 
        

                                                                                                              



                                                                                                                                Twórczej pracy życzę! 


