
 

 Materiały na wtorek 

07.04.2020 r.  

– język polski-klasa 7  

 

 

Moi Drodzy!  
 

 

Mam nadzieję, że poradziliście sobie z wczorajszym tematem lekcji, wyślijcie wykonane 

prace na mój e-mail: jolantabeginska@psplubniany.pl   

 

Dzisiaj dalej omawiamy „Zemstę” – Aleksandra Fredry.  

 

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

 

Proponuję, by wydrukować - jeśli możecie oczywiście - poniższe zadania 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: W GOŚCINIE U CZEŚNIKA I REJENTA. 

     

Karta pracy 

 

Który z bohaterów Zemsty wypowiedział podane kwestie? – zapisz w zeszycie.  

 
1. Hej, Serwacy, daj gwintówkę, niechaj strącę tę makówkę!  

 
2. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba.  

 
3. Żyd, jaśnie panie, lecz w literę go przerobię.  

 
4. Posłuszeństwa, wytrwałości i śmiałości żądam próby.  

 
5. Tych dwóch ludzi – ogień, woda.  

 
6. Wdzięczność ludzi, wielkość świata – każdy siebie ma na względzie, a drugiego za narzędzie.  

 

 

1. Przeczytaj fragmenty dramatu (podręcznik s. 135–141) 



       Na podstawie fragmentu zgromadź wstępny materiał do charakterystyki Cześnika i 

Rejenta 

 

2. Wyjaśnij co nazwiska bohaterów mówią o ich charakterze, od jakich cech charakteru 

zostały utworzone:  

 

Raptusiewicz - Cześnik  

 

Milczek - Rejent  

 

Papkin  

 

 

3. Jeden ogień, drugi woda – zbierz materiał (poniżej) do charakterystyki porównawczej 

Cześnika i Rejenta.  

 

 

CZEŚNIK RAPTUSIEWICZ 

 

  

 

 

                  REJENT MILCZEK  

Kim jest? Jaki jest? Kim jest? Jaki jest? 

 

 

4. Przyporządkuj podane poniżej informacje w akapitach każdemu z bohaterów: 

 

 

mieszkaniec części zamku, ale nie jej właściciel, wróg sąsiada toczący z nim spór o mur 

graniczny, ubogi szlachcic noszący staropolski tytuł, brał udział w konfederacji barskiej, 

opiekun i stryj Klary, kawaler, który pragnie się ożenić, aby polepszyć swoją sytuację 

finansową 

z pozoru słodki, cichy, z pokornym wyrazem twarzy, ale w gruncie rzeczy „diabłem w 

duszy”, nazywany przez sąsiada niecnotą, który mógłby skrycie otruć i zabić 

przeciwnika, zawsze cierpliwy i zachowujący spokój, opanowany, przymilnie i uniżenie 

zachowujący się  wobec innych, nieuczciwy (fałszowanie zeznań murarzy), za wszelką 

cenę dążący do  celu (nie dba o  szczęście swojego dziecka, tylko chce dokuczyć 

sąsiadowi), przewrotny, obłudny, fałszywy wobec innych, mściwy, nieustępliwy, 

przebiegły, zapobiegliwy (intercyza spisana z pewną panią), intrygant, człowiek bardzo 

inteligentny i sprytny, fałszywie pobożny, flegmatyczny, o czym świadczą jego 

zachowanie i postawa (zawsze nieporuszenie stoi w miejscu z rękoma założonymi na 

piersiach), lubiący ciszę, nieznoszący, gdy ktoś mówi głośno, nieskory do pojedynku wie, 

że nie jest to jego mocna strona, ale przestrzegający obyczaju szlacheckiego i 

przyjmujący wyzwanie 

człowiek niemłody, uważający się za osobę starszą i stateczną, ulubione powiedzonko: 

„Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba” 



zacięty wróg sąsiada, toczący z nim spór o mur graniczny, majętny notariusz, 
właściciel drugiej części zamku 
człowiek już nie młody, ale nie uważający się za starego, któremu jednak dokuczają 

różne choroby, jak podagra, skurcz żołądka czy reumatyzm, ulubione powiedzonko: 

„mocium panie” 

niecierpliwy, nerwowy, wybuchowy („wulkan”), nadto żywy, swoją wybuchowością  

budzący przerażenie innych, zapalczywy, w gorącej wodzie kąpany, porywczy, skory do 

gniewu, niespokojny, zachowujący się gwałtownie (uderzanie w stół, darcie listów), 

postrzegany jako tyran, mściwy, zacięty i nieustępliwy (za nic nie chce zgody z 

sąsiadem), nieśmiały wobec kobiet, przekonany, że nie potrafi ich oczarować wymową, 

uczciwy (każe zapłacić murarzom za ich przepędzenie), prostolinijny, woli rozwiązać 

sprawę pojedynkiem, niż knuć zawiłe intrygi, chociaż doprowadzony do ostateczności 

też zaczyna intrygować (plan zemsty na sąsiedzie), typowy szlachcic, krzykacz i pieniacz, 

ale gościnny, dbający o suto zastawiony stół i przestrzegający obyczajów szlacheckich 

(nie mógł się pojedynkować z sąsiadem, który był gościem w jego domu), odważny, 

dobrze władający szablą 

syn Jana, szlachcic bez majątku, zadłużony, posiadający jedynie angielską gitarę, 

zastawioną rzadką kolekcję motyli i szablę Artemizę, swoisty służący, który pamięta mu 

jakieś dawne sprawki i w ten sposób narzuca swoją wolę, zakochany w pewnej pannie 

ekspresyjny i czasami przesadny, swoje emocje wyraża dużo mówiąc, przesadnie 

gestykulując, lubi śpiewać żartobliwe piosenki, przygrywając sobie, chociaż jego głos 

przypomina miauczenie kota  

tchórzliwy, ale starający się ukryć tę wadę przez ciągłe przechwalanie się swoją odwagą, 

fantazjujący na temat swojej osoby i swoich czynów (uważa się za dzielnego rycerza), 

mówiący o sobie w sposób całkowicie odmienny od tego, jak postrzegają go inni, 

nazywany kłamcą, mocny w gębie, przekupny i łasy na pieniądze, inteligentny, ale 

pozwalający traktować się jak marionetka, godny zaufania w niektórych sprawach 

 

5. Czy w którymś z akapitów jest przedstawiona jeszcze inna postać? Napisz, kim jest ta 

osoba i przyporządkuj jej podane powyżej informacje. 

 

 

 

Miłej pracy. 

Jolanta Begińska 

 

 


