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Patroni Roku 2021 – karta zadań                         klasy VII-VIII 

Termin wykonania zadania – 22 października 2021 r. 

Do wypełnienia zadań potrzebujesz czterech książek:  

1. Cyprian Kamil Norwid ,,Poezje” wyd. IBIS 

2. Cyprian Kamil Norwid ,,Poezje”, seria,, Lektury wszech 

czasów”  

3. Cyprian Kamil Norwid ,,…lecz ty spomnisz, wnuku” 

4. Cyprian Norwid ,,Pisma wierszem i prozą” 

 

 

Część A. Zadania wykonasz z książką Cyprian Norwid ,,Pisma wierszem i prozą” 

1. Na okładce znajduje się fotografia przedstawiająca poetę. Opisz wygląd Norwida w 3-4 zdaniach. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Z jakiego powodu Norwid trafił do więzienia w roku 1846? Odpowiedzi szukaj na stronie 11. 

……………………………………………………………………………………………….. 

3. Gdzie Norwid musiał mieszkać od 1877 roku? Odpowiedzi poszukaj na stronie 13.  

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Część B. Zadania wykonasz z książką Cyprian Kamil Norwid ,,Poezje” wyd. IBIS 

1. Na okładce znajdują się informacje o życiu poety. Zapisz słownie  

a) rok urodzenia poety - ………………….…………………………………………. 

b) rok, w którym poeta umarł - ……………………………………………………… 

2. Otwórz książkę na str. 41. 

a) zapisz tytuł wiersza (pamiętaj o cudzysłowie)  …………………………………………………….. 

b) przeczytaj wiersz i odpowiedz, do jakiego wydarzenia z historii Polski poeta nawiązuje. Podpowiedź 

znajdziesz w dacie zamieszczonej pod tekstem. 

…………………………………………………………………………….. 

3. Co znajduje się na okładce książki? Jak się nazywa główny element przedstawiony na obrazku? 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Część C. Zadania wykonasz z książką LEKTURY WSZECH CZASÓW pt. ,,Poezje” Cyprian Kamil 

Norwid. 

Otwórz książkę na str. 71. Przeczytaj wiersz i odpowiedz na pytania: 

1. Kto do kogo wypowiada słowa: ,,Nie miecz, nie tarcz bronią – Języka 

Lecz arcydzieła”?  

……………………………………………………………………………………………….. 

2. Własnymi słowami objaśnij dwa ostatnie wersy wiersza.  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. Słownik języka polskiego wyjaśnia: energumen to «człowiek, którego cechą dominującą jest ciągła 

aktywność» 

Kim jest Lirnik? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Część D. Zadania wykonasz z książką Cyprian Kamil Norwid ,,…lecz ty spomnisz, wnuku”. 

1. Otwórz książkę na str. 49. Przeczytaj wiersz, a następnie  

a) zapisz, ile liczy strof - ……………………… 

b) wypisz i nazwij typy rymów - ……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

To już wszystkie zadania. Dziękujemy za pracę! 

 

 

 

 


