
klasa 7 

(Uwaga! wszystkie tematy należy wpisać do zeszytu przedmiotowego)
01 kwietnia 2020 r. 

Temat:  

Jak jest zbudowana akcja
w komedii Aleksandra Fredry 

 
Zadanie A 

Zapisz notatkę w zeszycie 
DRAMAT to jeden z trzech rodzajów literackich, przeznaczony do wystawienia na scenie.
 Jego cechy charakterystyczne: 
– nie ma pośrednika między światem utworu a czytelnikiem (nar
– o wydarzeniach dowiadujemy się z wypowiedzi 
– bohaterowie wypowiadają się za pomocą dialogów i monologów
– tekst dzieli się na tekst główny (wypowiedzi bohaterów) i poboczny, czyli didaskalia
– jest zbudowany z aktów i scen. 
 
AKCJA – ciąg zdarzeń rozwijających się od kon
przyczyną i siłą napędową akcji w dramacie jest zawsze kon
 
KONFLIKT DRAMATYCZNY – przyczyna i siła napędowa rozwoju akcji w dramacie.

 
Zadanie B 

 

Korzystając w informacji wpisz do tabelki wydarzenia z 
które odpowiadają tym częściom
ELEMENTY BUDOWY DRAMATU

zawiązanie akcji 

rozwinięcie akcji 

perypetie 

punkt kulminacyjny 

rozwiązanie akcji 

 

Ufam, że zadania A i B wykonacie sumiennie 
i z tego właśnie powodu NIE musicie 
  

wszystkie tematy należy wpisać do zeszytu przedmiotowego) 

Jak jest zbudowana akcja 
w komedii Aleksandra Fredry „Zemsta”? 

to jeden z trzech rodzajów literackich, przeznaczony do wystawienia na scenie. 

nie ma pośrednika między światem utworu a czytelnikiem (narratora lub podmiotu lirycznego) ,
o wydarzeniach dowiadujemy się z wypowiedzi i działań bohaterów, 

za pomocą dialogów i monologów, 
tekst dzieli się na tekst główny (wypowiedzi bohaterów) i poboczny, czyli didaskalia (wskazówki dla inscenizatorów)

ciąg zdarzeń rozwijających się od konfliktowego punktu wyjścia do momentu jego rozwiązania. Zaznaczamy, że 
przyczyną i siłą napędową akcji w dramacie jest zawsze konflikt, który nazywamy konfliktem dramatycznym. 

przyczyna i siła napędowa rozwoju akcji w dramacie. 

wpisz do tabelki wydarzenia z „Zemsty
które odpowiadają tym częściom. 
ELEMENTY BUDOWY DRAMATU PRZYKŁADY Z „ZEMSTY”

- rozmowa Cześnika z Dyndalskim o planach poślubienia Podstoliny

 

- Rejent chce ożenić syna z Podstoliną 
- Cześnik organizuje ślub Klary i Wacława 

 

 

wykonacie sumiennie w zeszytach 
musicie przesyłać ich do mnie.  

, 

(wskazówki dla inscenizatorów), 

ścia do momentu jego rozwiązania. Zaznaczamy, że 
flikt, który nazywamy konfliktem dramatycznym.  

 

Zemsty”, 

PRZYKŁADY Z „ZEMSTY” 

wa Cześnika z Dyndalskim o planach poślubienia Podstoliny 
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Zadanie C 

Proszę napisać pracę na jeden z poniższych tematów - w dowolnym edytorze tekstu. 
Plik z pracą w formacie DOC lub DOCX lub ODT lub TXT proszę jako załącznik (nie link!) 
przesłać na mój adres mailowy - najpóźniej w poniedziałek (06.04.2020) do godz. 16:00 
 
 
Tematy do wyboru 
 
Temat 1. 
 Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. 
Napisz pracę, w której rozważysz, czy warto żyć w zgodzie z otoczeniem. 
Odwołaj się do komedii A. Fredry. 
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 słów. 
 
Temat 2. 
Wyobraź sobie, że losy Klary i Wacława potoczyły się inaczej. 
Napisz opowiadanie, w którym zmienisz historię ich życia. 
W wypracowaniu wykaż, że dobrze znasz Zemstę  Aleksandra Fredry. 
Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 słów. 
 
Temat 3. 
W imieniu Klary napisz list do Wacława, przedstawiając w nim sytuację 
panującą w  domu Cześnika Raptusiewicza. 
W wypracowaniu wykaż, że dobrze znasz Zemstę  Aleksandra Fredry. 
 Twoja praca powinna liczyć co najmniej 150 słów. 
 


