
 

 Materiały na środę i na czwartek 

15.04.2020 r. i 16.04.2020 r. 

– język polski-klasa 7  

 

Moi Drodzy!  

 

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 informacje 

wklejając je do zeszytu pod zapisanym odręcznie tematem lekcji. Jeśli nie 

możecie wydrukować podanych materiałów, przepiszcie je do zeszytu. 

Myślę, że pracy macie dosyć dużo, zatem temat lekcji będziemy realizować 

podczas dwóch lekcji - dzisiejszej i jutrzejszej… Jeśli mielibyście jakiekolwiek 

problemy, odezwijcie się do mnie! Mój e-mail już chyba znacie: 

jolantabeginska@psplubniany.pl  
  

 

 

 

Temat: Co to znaczy, że utwór jest komedią? O komizmie              

w Zemście Aleksandra Fredry. 

 

 

KOMEDIA – gatunek literacki zaliczany do dramatu, którego cechami 

charakterystycznymi są lekka, pogodna tematyka, komizm i szczęśliwe 

zakończenie. 

 

KOMIZM – konieczny składnik komedii wywołujący reakcję w postaci 

śmiechu i wesołości, ale wykluczający emocje negatywne, np. odrazę, litość. 

Komedia ma szczęśliwe zakończenie, czyli losy bohaterów – mimo licznych 

trudności – toczą się pomyślnie.  

 

2. Rodzaje i przykłady komizmu w Zemście. 

 

a) Komizm sytuacyjny (zabawne dla odbiorcy układy zdarzeń i sytuacji 

między bohaterami, np. nieporozumienia, zamiana ról) 

 

 



Przykłady fragmentów, w których pojawia się komizm sytuacyjny - znajdź w 

utworze przykłady, przeczytaj podane sceny: 

 

– dyktowanie listu przez Cześnika Dyndalskiemu i pisanie testamentu przez 

Papkina (akt IV, scena 5), 

– oddanie się Wacława w niewolę i upieranie się, że w niej pozostanie (akt I, 

scena 8 i akt II, scena 2), 

– oświadczyny Papkina (akt II, scena 7), 

– bójka o mur (akt I, scena 7), 

– rozmowa Papkina z Cześnikiem, kiedy ten pierwszy, przechwalając się, nie 

daje dojść do słowa drugiemu (akt I, scena 2).10  

 

 

 

b) Komizm słowny (wyraża się w odpowiednio prowadzonym dialogu) 

 

 

Przykłady fragmentów, w których pojawia się komizm słowny - znajdź w 

utworze przykłady, przeczytaj podane sceny: 

 

– dyktowanie listu przez Cześnika Dyndalskiemu (akt IV, scena 5), 

– rozmowa Wacława i Podstoliny, kiedy ta mówi o śmierci męża (akt II, scena 

5), 

PODSTOLINA 

Oddał ducha na mym łonie. 

WACŁAW 

roztargniony 

Oddał?... Tak, tak, – oddał pewnie. 

PODSTOLINA 

Zapłakałam zrazu rzewnie; 

Nie mieć męża mocno boli, 

Lecz i smutek w czasie tonie. 

WACŁAW 

roztargniony 

Więc utonął pan Podstoli. 

PODSTOLINA 

Któż powiada? 

– rozmowa Rejenta z Mularzami (akt III, scena 1), 

– testament Papkina (akt IV, scena 6), 



– oświadczyny Papkina (akt II, scena 7). 

 

 

c) Komizm postaci (odpowiedni sposób ukształtowania postaci). 

 

Przykłady fragmentów, w których pojawia się komizm postaci. Która postać – 

według ciebie – jest w utworze najbardziej komiczna i dlaczego? 

 

Zapisz w zeszycie przykłady komizmu postaci, zaznacz, w którym akcie i w 

której scenie znalazłeś te przykłady (zanotuj wzorując się na pkt. „a” i „b” – jak 

powyżej). 

 

 

                                                                                      Miłej pracy!  

                                                                                                    Jolanta Begińska 


