WALENTYNKOWY QUIZ LITERACKI
1.O JAKĄ ZNANĄ PARĘ CHODZI?
A) Wyszła za mąż w wieku lat 15. Nieszczęśliwa w małżeństwie przez 7 lat nieskonsumowanym z
powodu zniekształcenia, które on pozwolił sobie zoperować dopiero po usilnych namowach swego
szwagra – Józefa II. W roku 1792 oboje osadzeni zostali w Temple. On został ścięty 21.01.1793 roku,
ona skazana na śmierć przez Trybunał Rewolucyjny stracona została 16.10.1793 roku.
B) Ona – legendarnie piękna księżniczka, najwytworniejsza dama polskiego Odrodzenia. On –
mecenas literatury, sztuki i nauki, znawca tkactwa, haftów i złotnictwa, kochanek pełen prawdziwej
kultury, rycerskości oraz temperamentu. Pobrali się potajemnie w roku 1547. Walkę o unieważnienie
małżeństwa z "bezecną rozpustnicą i czarownicą" podjęło duchowieństwo oraz szlachta z królowąmatką na czele.
C) Poznali się w roku 1929 w jednym z popularnych wówczas zakładów fotograficznych. Ona – przez
ogół uznawana za "pannę Nikt", początkowo dama do towarzystwa, z czasem konkubina, w ostatnich
chwilach swego życia zaś małżonka. On – polityk, przywódca, ideolog. Nigdy publicznie nie okazywali
sobie uczuć. Związek małżeński zawarli w roku 1945 w przeddzień wspólnego samobójstwa.
D) Pobrali się w roku 1533 w kilka miesięcy po unieważnieniu jego pierwszego małżeństwa. On,
rozczarowany przyjściem na świat córki oraz późniejszym poronieniem żony oskarżył ją o
wiarołomstwo. Wraz z pięciorgiem jej rzekomych kochanków została skazana a następnie stracona.

2. PODAJ NAZWY MIAST , W KTÓRYCH ZNALEŹĆ MOŻNA OBIEKTY WIDOCZNE NA PONIŻSZYCH
ZDJĘCIACH.

a)

c)

b)

3.PODAJ AUTORA ORAZ TYTUŁ OBRAZU.

c)

a)

b)

4.UZUPEŁNIJ LUKI W PODANYCH PONIŻEJ PRZYSŁOWIACH:
a) Stara ……………………………………………………… nie …………………………………………………………………………..
b) ………………………………….. nie rozdwoi, co miłość …………………………………………………………………………
c) Gdy ……………………………… w drzwi zagląda, miłość …………………………. ………………………………………
d) Miłość ………………………………………. ………………………………………………………. odejmuje.
e) W miłości serce …………………………………………. nie ………………………………………………………………………

5. PODAJ IMIĘ I NAZWISKO AUTORA ORAZ TYTUŁ UTWORU Z KTÓREGO POCHODZĄ ZACYTOWANE
PONIŻEJ WYZNANIA MIŁOSNE:

a)
Co dzień kochając cię płaczę,
tęsknię za tobą – patrząc,
oczy mi popieleją,
wiedzą, że nie zobaczą.
b)
Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał,
gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.
c)
Z mych pocałunków szata twej nagości,
Z warg moich na niej purpurowe róże ,
W które cię stroić nigdy się nie znużę,
Tknąć ciebie kwiatom broniąc w ust zazdrości.
d)
Zapatrzony, że samymi rzęsami
zmiótłbym śnieg z twojej ścieżki,
chwytam w zachwyt ruch twój…
e)
Nie obchodzi mnie ta twarz, tylko jej wyraz.
Nie obchodzi mnie ten głos, tylko to, co mówisz.
Nie obchodzi mnie to, jak w tym ciele wyglądasz, tylko co nim robisz.
TY jesteś piękna.
f) Ale wierz mi, moje serce zawsze było gorące,
zawsze tobą przepełnione.

g)
Kocham ziemię, po której on stąpa, powietrze nad jego głową,
wszystko, czego dotknie jego ręka, każde jego słowo,
każde spojrzenie, każdy postępek i jego całego bez zastrzeżeń.

6. PODAJ IMIONA ORAZ NAZWISKA (JEŻELI SĄ ONE ZNANE) BOHATERÓW LITERACKICH WIDOCZNYCH
NA PONIŻSZYCH OBRAZKACH.

a)

d)

b)
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