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NA POCZĄTEK PRZYPOMINAM, ŻE NAJŁATWIEJSZĄ (ORAZ PRZEZE MNIE 

PREFEROWANĄ) DROGĄ DO REALIZACJI ZAGADNIEŃ Z JĘZYKA POLSKIEGO JEST 

PRACA POPRZEZ PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD ADRESEM 

HTTP://RJR.LAVOROS.PL 

JEŻELI JESZCZE NIE MASZ DANYCH DO LOGOWANIA,  

SKONTAKTUJ SIĘ ZE MNĄ I PODAJ SWÓJ ADRES E-MAIL. 

PLIK, KTÓRY OGLĄDASZ STANOWI JEDYNIE STRESZCZENIE  

TEGO, CO ZNAJDZIESZ NA PLATFORMIE! 
Molier, Skąpiec 

Znajomość lektur obowiązkowych: Molier, Skąpiec 

komedia jako forma gatunkowa; komizm; środki artystycznego wyrazu i ich funkcje w tekście; problematyka 

egzystencjalna 

http://rjr.lavoros.pl/


Temat: „Skąpiec” jako komedia charakterów. 
1. Przystępujemy do kolejnej lekcji. Tym razem związanej z treścią lektury - Skąpiec Moliera. 

2. Zapoznaj się najpierw ze streszczeniem komedii, pomoże Ci ono odświeżyć sobie pamięć - 

https://youtu.be/lv-HupDuY4M. 

3. Przeczytaj, proszę, wstęp teoretyczny z podręcznika - s. 236.  

4. Przeczytaj także pojęcia kluczowe dla zrozumienia tekstu (s. 236). 

5. Przeczytaj zawartość ramki „O twórcy” (s. 237). 

6. Teraz czas na przeczytanie zamieszczonych w podręczniku fragmentów „Skąpca” (s. 237-239). 

7. Zanim jeszcze zaczniesz pracę z tekstem, przeczytaj przypowieść o skarbie i perle (nie znajdziesz jej  

w podręczniku, a stanowi ona kontekst do przeczytanego tekstu). 

8. Przeczytaj także zawartość ramki zatytułowanej „Wiedzieć więcej” - s. 239. 

9. Zerknij także na kolejne pojęcia kluczowe (s. 240). 

10. Zaczniemy od analizy fragmentu. Pomocne będą zadania zamieszczone pod hasłem „Analiza”  

w podręczniku - s. 239-240. Pomyśl nad tym, czy znasz odpowiedzi na pytania. Nie musisz ich pisemnie 

rozwiązywać. W polu odpowiedzi podziel się swoimi przemyśleniami lub wątpliwościami. 

a. Jak Walery pragnie pozyskać przychylność Harpagona, ojca ukochanej?  

b. Co jest przedmiotem sporu między Elizą a jej ojcem? Jak ojciec traktuje córkę w tej rozmowie? 

c. Wskaż różnice między stanowiskami Harpagona i Anzelma. Co jest ważne dla każdego  

z bohaterów?  

d. Na czym polega komizm postaci tytułowej? Czemu służy?  

e. Wskaż w przytoczonych fragmentach dramatu inne typy komizmu: słowny i sytuacyjny. Określ ich 

funkcje.  

f. Dlaczego Skąpca można uznać za komedię charakterów? Uzasadnij.  

11. Czas na interpretację. Pomocne będą zadania zamieszczone pod hasłem „Interpretacja” w podręczniku - 

s. 239-240. Pomyśl nad tym, czy znasz odpowiedzi na wszystkie pytania.  

a. Czy strategia, jaką obrał Walery wobec ojca ukochanej, wydaje Ci się skuteczna? Dlaczego?  

b. Czy postawa ojca to już przemoc i nadużycie władzy rodzicielskiej, a grzeczność Elizy to uległość 

wobec ojca? Uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do etyki wypowiedzi i etykiety językowej.  

c. Z jaką intencją Harpagon przedrzeźnia Elizę? Czy wydaje Ci się to śmieszne? Uzasadnij odpowiedź. 

d. Określ powody, dla których Anzelm ustępuje Harpagonowi we wszystkich żądaniach. Kto jest 

rzeczywistym zwycięzcą tych negocjacji i dlaczego? Odpowiedź uzasadnij.  

e. Zinterpretuj ostatnie słowa Harpagona. Jak wpływają na wymowę całego dramatu? 

Udziel odpowiedzi na zaznaczone przeze mnie pytanie. 

12. Tradycyjnie – na koniec poszerzamy perspektywę. Wybierz jedno z dwóch poleceń i wypowiedz się 

pisemnie. 

a. Czy próżność to wada wszystkich ludzi? Czy każdy jest podatny na pochlebstwo? Uzasadnij swoje 

zdanie.  

b. Kiedy rodzic ma prawo narzucić swoją wolę dziecku? Kiedy dzieci mogą sprzeciwić się rodzicom? 

Weź pod uwagę powody, dla których Harpagon tak uparcie forsuje projekt małżeństw Elizy  

i Kleanta.  

 

 

 

https://youtu.be/lv-HupDuY4M


Temat: Dramat pewnej wady. 
 

1. Drugi temat związany ze „Skąpcem” Moliera zacznij od przeczytania wstępu do lekcji - s. 241  

w podręczniku. 

2. Następnie zapoznaj się z pojęciami kluczowymi do tej części lekcji (s. 244). 

3. Teraz możesz przeczytać odpowiednie fragmenty tekstu ze stron 241-243 w podręczniku. 

4. Czas na analizę i interpretację. Pomocne będą zadania zamieszczone na stronie 244 w podręczniku. 

Pomyśl nad tym, czy znasz odpowiedzi na wszystkie pytania.  

a. Do jakich argumentów ucieka się Kleant, by podkreślić wiarygodność kredytową? Jak sądzisz, 

dlaczego posuwa się aż tak daleko?  

b. Czym Harpagon tłumaczy swój lichwiarski proceder? 

c. Co wywołuje zdziwienie obu bohaterów w momencie konfrontacji? 

d. Jaka jest wymowa sceny, w której chłopak z bogatej rodziny musi zaciągać pożyczkę na lichwiarski 

procent u własnego ojca?  

e. Dlaczego, Twoim zdaniem, Walery cytuje Sokratesa w rozmowie z Harpagonem? Jakie ma 

intencje?  

f. Z jakiego powodu Harpagon chce sentencję „wyryć złotymi literami nad kominkiem"? Na czym 

polega hipokryzja bohatera?  

g. Zinterpretuj oskarżenia opinii publicznej formułowane wobec Harpagona.  

h. Na czym polega karykaturalny charakter postaci wyłaniającej się z opowieści sąsiadów?  

Udziel odpowiedzi na zaznaczone przeze mnie pytania. 

5. Tradycyjnie - na koniec poszerzamy perspektywę. Wybierz jedno polecenie i wypowiedz się pisemnie. 

a. Czy, Twoim zdaniem, skąpstwo i chciwość mogą być uzasadnione? Jeśli tak, to w jakich 

okolicznościach? Uzasadnij swoje zdanie.  

b. Jak Ty rozumiesz myśl Sokratesa? Czy warto ją zapamiętać? Dlaczego?  

c. Czy hipokryzja jest wadą gorszą niż chciwość? Uzasadnij swoje zdanie.  

 

 

W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową  

(r.jaguscik-rudnicka@zskarlino.pl), poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl. 

 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 
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