
Temat:Nie masz zbrodni bez kary

Przypomnienie: charakterystyka to pisemna forma wypowiedzi o kompozycji trójdzielnej. 
Budowa:
I – przedstawienie postaci
II – opis wyglądu zewnętrznego
III – charakterystyka wewnętrzna (osobowość, charakter, cechy umysłu, wyznawane wartości, 
stosunek do świata i ludzi)
IV – ocena postaci

Proszę abyście w oparciu o Akt I i Akt II „Balladyny“ J.Słowackiego wykonali poniższe zadania –
charakterystykę porównawczą Aliny i Balladyny.

Zapisujecie do zeszytu:

1. Charakterystyka Aliny i Balladyny

Pytania Alina Balladyna

1. Kim są bohaterki? Czego i od
kogo się o nich dowiadujemy, 
zanim poznajemy je w scenie 
III aktu I? Jak wyglądają? 
(wypowiedź Kirkora w scenie 
III aktu I) 

2.Jaki jest stosunek obu 
dziewcząt do matki? 

3.Jak siostry zachowują się 
wobec Kirkora? Jak zabiegają o
jego względy? 

4.Jakie oczekiwania wiążą 
dziewczęta z ewentualnym 
zamążpójściem? 

5.Jakie są wzajemne relacje 
sióstr? 

6.Co się dzieje z bohaterkami 
podczas zbierania malin? 

7.Jakie uczucia wobec siostry-
rywalki żywi Balladyna? Jaką 
postawę w rywalizacji z siostrą 
przyjmuje Alina? 

2. Subiektywna ocena bohaterek: [proszę napisać w kilku zdaniach jak wy oceniacie Alinę oraz
w kilku zdaniach – jak oceniacie Balladynę]

3. Wnioski: [zapis w zeszycie]
Tradycja nakazywała aby to starsza siostra jako pierwsza wyszła za mąż; gdy tak się nie 
działo stawała się ona w konserwatywnym środowisku obiektem kpin, złośliwości. 
Wdowa w rozmowie z Kirkorem próbowała zachować obiektywizm, ale dawała 



jednocześnie do zrozumienia, że zależy jej na zamążpójściu Balladyny nie Aliny.
Alina podczas malinobrania jako pierwsza zebrała pełny dzban owoców. Wykorzystała tę 
sytuację aby nakłonić Balladynę do okazania pokory, aby starsza siostra poprosiła ją o 
maliny. Pradwopodobnie przyczyniło się to ostatecznie do decyzji Balladyny – zabicia 
siostry.
Obie bohaterki to postaci niejednoznaczne, skomplikowane.

Podczas uzupełniania tabeli możecie wspierać się fragmentami Balladyny i 
zadaniami (1.1, 1.2, 1.3 ; zad.3, 5, 6.1, 6.2; od 7.1 do 7.8) umieszczonymi na 
stronie:

https://epodreczniki.pl/a/maliny-i-zbrodnia-czyli-o-rywalizacji-i-wladzy/DwdzH07CS 

Pod poniższym linkiem znajduje się tekst Balladyny:

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/balladyna.pdf 

https://epodreczniki.pl/a/maliny-i-zbrodnia-czyli-o-rywalizacji-i-wladzy/DwdzH07CS
https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/balladyna.pdf

