
Plan wydarzeń: 

1. Hulanki Twardowskiego w karczmie. 

a. Tańce i zabawa. 

b. Zamiana ludzi w zwierzęta. 

c. Wytoczenie alkoholu z głowy szewca. 

2. Pojawienie się Mefistofelesa. 

a. Powitanie z Twardowskim. 

b. Areszt na szlachcica. 

c. Strach Twardowskiego. 

3. Kontrakt i jego warunki. 

a. Negocjacje szlachcica. 

4. Zadania diabła. 

a. Jazda Twardowskiego na malowanym koniu. 

b. Biczyk z piasku. 

c. Gmach z ziarenek orzecha. 

d. Czarcia kąpiel w wodzie święconej. 

5. Podstęp szlachcica. 

a. Pani Twardowska jako „żona” diabła. 

6. Ucieczka czarta. 

a. Ucieczka Mefistofelesa przez dziurkę od klucza. 

 

Z tekstu ballady „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza wypisz przykłady słów: 

a) słowa dawne: 

 

b) słowa fantastyczno – magiczne: 

 

 

c) słowa oddające dźwięki: 

 

 

d) wypowiedzenia zawierające słowa komiczne: 

 

 

 

 

 

 



Rozwiąż krzyżówkę. 

 

1.            

             

         

       

            

         

 

1.  Szlachcic z ballady. 

2. Diabeł, z którym założył się mistrz. 

3. Umowa podpisana z diabłem. 

4. Diabeł miał go ukręcić z piasku. 

5. Nazwisko autora ballady „ Pan Tadeusz” 

6. Tam Twardowski podpisał pakt z diabłem. 

 

Połącz podzielone na części przysłowia: 

Diabłu        to się diabeł cieszy. 

Modli się pod figurą,      to po diable. 

Gdzie diabeł nie może ,     kościelny nie będzie. 

Z diabła       zostaniesz bez jabłek i bez torby. 

Co nagle,        i święcona woda nie pomoże. 

Diabeł         a diabła ma pod skórą. 

Nie dawaj diabłu palca,     jak go malują.     

Idź z diabłem po jabłka,      bo porwie całą rękę. 

Gdy się człowiek spieszy,      wszędzie swój ogon wścibi. 

Nie taki diabeł straszny     tam babę posyła. 



 

Uzupełnij tekst podanymi wyrazami w odpowiedniej formie: 

             karczma Rzym              Pan Twardowski              straszny        

    ucieka                diabeł             żona             czarnoksiężnik            dusza                         

                 święconej wody               „Pani Twardowska”   

 

Narrator w balladzie ..................... opowiada o przygodach  ................., któremu 

............................ pomaga zostać ................... W zamian za pomoc Twardowski sprzedaje 

.........................., ale uchyla się od wywiązania z umowy. Mefistofeles zwabia Mistrza do 

........................., gdzie domaga się zapłaty. Twardowski ratuje własną skórę, proponując 

diabłu......................... Mefistofeles, który nie bał się.................................... , na widok pani 

Twardowskiej .................. Widać, nie taki........................................, skoro czarnoksiężnikowi 

udało się go przechytrzyć! 

 


