
     Proszę, abyście używali zielonej czcionki w zadaniach. 

 

Grupa II: 28 punktów 
1. Maria Ćwiklińska 3 p. 

2. Mikołaj Dębiński 2 p. 

3. Rafał Drewnik 4 p. 

4. Zofia Dziwota 6 p. 

5. Paulina Jaraszek 6 p. 

6. Mateusz Frączek 7 p. 

Akt I 

SCENA IV 

Radczyni, Klimina 

KLIMINA 

Pochwalony, dobry wieczór państwu[29]. 

RADCZYNI 

Pochwalony — gospodyni… 

KLIMINA 

Tu wsiosko od maleńkości, Klimina, 

po wójcie wdowa. 

RADCZYNI 

Radczyni 

jestem z Krakowa. 

KLIMINA 

Macie syna. 

RADCZYNI 

Tańcuje tam. 

KLIMINA 

Niech się bawi; 

som ta dziwki, niech nie stoją. 

Z komentarzem [BB1]: 1.W tej grupie uczniowie już 
wyedytowali materiał, więc pokazuję efekty ich pracy. 
2.Rozdzielili punkty – mogę więc ocenić ich wkład 
pracy w wykonywanie zadań. 
3. Udzieliłam im informacji zwrotnej w komentarzach. 
4.Teraz będą jeszcze raz pracować nad wspólnym 
tekstem, by go poprawić. 
5.Nazwiska uczniów zostały ukryte. 
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RADCZYNI 

Jakoś mu nie idzie sporo, 

bo się ino pogapuje. 

KLIMINA 

Panowie dziwek się boją; 

zaraz która co przyniesie, 

ino roz sie przetańcuje. 

RADCZYNI 

Wyście sobie, a my sobie. 

Każden sobie rzepkę skrobie. 

KLIMINA 

Myślałam, pomówię z matusią, 

toby wnuczka kołysała — ? 

RADCZYNI 

A toście wy skora, kumosiu; 

ledwo że wkoło spojrzała, 

już by mi synów swatała — ? 

KLIMINA 

Hej, jo sie bawiła wprzódzi, 

teroz bym lo inszych chciała. 

Coraz więcej potrza ludzi. 

Żeniłabym, wydawała!  

SCENA VII 

Radczyni, Klimina 

RADCZYNI 

Cóż ta, gosposiu, na roli? 

Czyście sobie już posiali? 

KLIMINA 

Tym ta casem sie nie siwo. 

RADCZYNI 



A mieliście dobre żniwo — ? 

KLIMINA 

Dzięka Bogu, tak ta bywo. 

RADCZYNI 

Jak złe żniwo, to was boli, 

żeście się napracowali — ? 

KLIMINA 

Zawszeć sie co przecie zgarnie. 

RADCZYNI 

Dobrze sobie wyglądacie. 

KLIMINA 

I pani ta tyz nie marnie. 

RADCZYNI 

Jeszcze się widzicie młoda. 

KLIMINA 

Jak po Marcinie jagoda. 

RADCZYNI 

Może jeszcze się wydacie — ? 

KLIMINA 

A cóz sie ta tak pytacie?!  

Zadania: 

1. Kim są bohaterowie sceny (pierwowzory): 

a/ Radczyni -  mieszczanka. 

b/ Klimina - chłopka, jest gospodarzem wesela.  

2. Kto inicjuje rozmowę? O czym to świadczy? Zinterpretuj. 

Rozmowę zainicjowała Klimina. Jest ona gospodynią wesela i 

czuje się zobowiązana żeby zabawiać zaproszonych gości. 

Świadczy to o staropolskiej tradycji przejmowania pieczy nad 

przybyszami.  

Z komentarzem [BB2]: Można tak określić ludzi 
mieszkających w mieście, ale w „Weselu” chodzi o 
reprezentację inteligencji krakowskiej. 

Z komentarzem [BB3]: Nie – błąd rzeczowy!!! 
Jest gościem weselnym. Inna postać nosi miano 
„Gospodyni”. 
Bardzo proszę poprawcie to, ponieważ materiał jest 
udostępniony w Classroomie dla całej klasy. 

Z komentarzem [4]: Savoir-vivre: Kto powinien 
inicjować rozmowę? Dlaczego? O czym to świadczy? 

Z komentarzem [BB5]: jw. 

Z komentarzem [BB6]: H 



3. Kto narzucił temat rozmowy? Określ, czego dotyczy temat? 

Klimina narzuca temat, pyta ona najpierw Radczyni o jej syna, a 

następnie nawiązuje do relacji męsko-damskich.  

4. Jakie postawy przyjmują bohaterowie wobec spraw, o których 

rozmawiają? 

 

Tematyka: Radczyni: Klimina: 

małżeństwo/rodzina/
dzieci 

Małżeństwo jest dla niej 
skokiem w studnię./-/syn 
Kasper/ 

Pełna ochoty do swatów/ 
wdowa/-/ 

małżeństwo- 
mezalians 

Wielce niechętna wobec 
takiego frazesu. 

Popiera tę opcję całym sercem. 

praca na roli Nie ma pojęcia o pracy w 
polu. 

Ma pojęcie o pracy na polu, 
sama bierze w nich udział  

Co jest przyczyną 
nieporozumienia? 

Brak pojęcia o życiu na 
wsi, gdyż pochodzi z 
Krakowa 

 Niedostrzeganie niechęci do 
poruszanego tematu ze strony 
Radczyni dodając żarty, które 
według rozmówczyni nie 
przystoją 

 

 

1. Wnioski z analizy sceny: 

- brak zrozumienia zachowań obu klas społecznych między 

sobą. 

- podział społeczny polskiego społeczeństwa. 

- polskie społeczeństwo nie jest zdolne do powstania i 

odzyskania niepodległości, co wynika z poprzednich 

wniosków. 

 

 

2. Sformułowanie tezy interpretacyjnej do omawianej sceny: 

Teza: Porozumienie pomiędzy chłopami a inteligentami nie jest 

możliwe, ponieważ każda ze stron ma swoje obyczaje, które 

wydają się być dziwne dla przeciwnych sobie klas społecznych. 

Problemem również może być fakt, że Radczyni pochodziła z 

miasta a Klimina ze wsi. 

Z komentarzem [BB7]: Nie!!! 
Sprawdźcie, kim jest Kasper. 

Z komentarzem [8]: Mezalians (fr. mésalliance) – 
małżeństwo z osobą niższego stanu, np. szlachcica z 
chłopką. Było uważane za małżeństwo nierówne, 
nieodpowiednie i niestosowne. 
 
 Dzisiaj pojęcie bywa używane w odniesieniu do 
związku osób różniących się pochodzeniem, a 
potocznie także statusem majątkowym lub/i 
wykształceniem. 

Z komentarzem [BB9]: Usterka leksykalna. 
Sprawdź znaczenie słowa frazes. 

Z komentarzem [BB10]: jej 

Z komentarzem [BB11]: G: 
błąd składniowy. 
 
Poprawcie!!! 

Z komentarzem [BB12]: Przy tego typu zapisie tekstu 
na końcu wersu postaw przecinek albo nie stawiaj 
żadnego znaku. 

Z komentarzem [BB13]: To wyrażenie niepotrzebne. 

Z komentarzem [BB14]: Zastanówcie się nad zmianą 
sformułowania. 

Z komentarzem [BB15]: H 



 

:) Powodzenia! 

 
 

 

 


