
 

 

Język polski kl. 1k1/m1 

 

Temat: Miłość silniejsza niż śmierć – „Romeo i Julia” Wiliama 

Szekspira.  

1. Narodziny teatru elżbietańskiego (w zeszycie).   

2. Przedstaw w punktach plan tragedii W. Szekspira pt. 

„Romeo i Julia” (minimum 10 punktów, w zeszycie).   

3. Masz do wykonania ćwiczenie sprawdzające umiejętność 

czytania ze zrozumieniem. Przeczytaj wiersz Cypriana Kamila  

Norwida pt. „W Weronie”, a następnie odpowiedz na 

poniższe pytania (na wydrukowanej karcie lub w zeszycie).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cyprian Kamil Norwid „W Weronie” – test czytania ze 

zrozumieniem 

 

Nad Kapuletich i Montekich domem, 

Spłukane deszczem, poruszone gromem, 

Łagodne oko błękitu. 

  

Patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, 

Na rozwalone bramy do ogrodów --  

I gwiazdę zrzuca ze szczytu; 

  

Cyprysy mówią, że to dla Julietty, 

Że dla Romea -- ta łza znad planety 

Spada... i groby przecieka; 

  

A ludzie mówią, i mówią uczenie, 

Że to nie łzy są, ale że kamienie, 

I -- że nikt na nie... nie czeka! 

 

 

 

 



1.  C. K. Norwid nadał swojemu wierszowi tytuł „W Weronie”, 

ponieważ: ( 0-1p.) 

a. chciał zainteresować czytelnika egzotyką tego miasta            

b. w tym mieście żyli bohaterowie dramatu Szekspira  

c. w tym mieście urodził się Szekspir  

2. W wierszu C. K. Norwida nie ma: ( 0-1 p.) 

a.  żalu z powodu tragicznej miłości   

b .refleksji na temat waśni dwóch rodów 

c.  refleksji na temat ludzkiej obojętności 

d.  relacji ze zdarzenia, którego autor był świadkiem  

3. W wierszu Norwida: ( 0-1 p.)  

a. nie ma powtórzeń       

b. brak rymów      

c.  nie ma rytmu     

4.  „Cyprysy mówią” to: ( 0-1 p.)  

a. Zwrot o charakterze dźwiękonaśladowczym 

b. porównanie 

c. personifikacja                                                                            

d.  przenośnia  

5.  „Gwiazda zrzucona ze szczytu” to: (podaj znaczenie 

dosłowne) ( 0-1 p.) 

 a. meteoryt                   

 b.  deszcz                  



 c. grom    

 d.  gruz  

6.  Dowodem na to, że od tragedii szekspirowskich 

kochanków minęło już wiele czasu są: ( 0-1 p.)  

a. słowa ludzi               

b. gruzy i rozwalone bramy              

c. łzy                    

d. cyprysy  

7.  „Łagodne oko błękitu”, patrzące na „gruzy(...)ogrodów” 

oznacza: ( 0-1 p.) 

a. spoglądanie na świat z przymrużeniem oka                                   

b. przymykanie oka na historię Romea i Julii 

c. patrzenie krzywym okiem na romans młodych kochanków          

d. bolesną obserwację świata  

8. Zastanów się, czy Romeo i Julia zapisaliby się w historii 

literatury i kultury, gdyby ich historia zakończyła się 

szczęśliwie. Uzasadnij swoją odpowiedź. 
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