
      

    DO TRZECH RAZY SZTUKA

       - czy umiesz rozpoznać  te postacie?

  W ramach powtórzenia i przypomnienia tegorocznych lektur, proponuję zabawę, 
która mam nadzieję, nie sprawi Wam większych trudności. Poniżej znajdziecie opisy
trzech osób – postaci występujących w książce. Sprawdźcie, czy potraficie odgadnąć, 
co to za postacie i z jakiej lektury pochodzą:

1.  Opisane poniżej osoby, to bohaterowie utworu ……………………………………….:

           a)  ……………………………… - to kobieta nie pierwszej młodości, ale wciąż 
bardzo ładna i świadoma swoich wdzięków. Bezkrytycznie hołdująca cudzoziemszczyźnie,
zwłaszcza modzie i światopoglądom francuskim. Lubi kokietować i snuć miłosne intrygi, 
gorączkowo poszukuje męża, co jej się w końcu udaje. Kosmopolitka i snobka, uwielbia 
się chwalić i udowadniać swą wyższość.                       

  b) ………………………………- to szlachcic, niegdyś znany  ze swej kawalerskiej 
fantazji, szanowany przez średnio zamożną szlachtę. Nieszczęśliwa miłość i zbrodnia 
odmieniły jego życie. Ogłoszony zdrajcą, zmuszony do ucieczki z kraju, wraca 

po dwudziestu latach w mnisim habicie. Jako ksiądz bierze udział w bitwie z Moskalami 
i zostaje postrzelony. Na łożu śmierci wyjawia swą tajemnicę. 

c) ……………………………… - to ok. 60-letni kawaler, gospodarz i właściciel
dworku. Patriota i zwolennik zachowania starych polskich tradycji. Sprawiedliwy 
i opiekuńczy wobec poddanych, dbający o przynależne mu dobra. Cieszy się powszechnym 
szacunkiem, zawdzięczając to przede wszystkim życiowej mądrości i roztropności. Nie jest 
jednak wolny od przywar, o czym świadczy żyłka pieniacka...     

    

2.  Opisane poniżej osoby, to bohaterowie utworu ……………………………………….:

           a)  ……………………………… - to młodzieniec wytrwały, cierpliwy i pracowity.
Syn wiejskiego fornala, wykształcenie zdobył dzięki własnej pracowitości i samozaparciu. 
Ma poczucie własnej wartości. Przyjaźń pomaga mu zrozumieć, co to znaczy być



 Polakiem. Stąd też jego wewnętrzna przemiana, aby zdecydowanie przeciwstawić się 
rusyfikacji, której dotąd bezwolnie ulegał.                      

  b) ………………………………- to syn szlachcica. Chłopiec wrażliwy i szlachetny, 
kochający matkę. W imię przyjaźni zdolny do wielu poświęceń. W gimnazjum przeżywa 
pierwszą miłość do córki lekarza i Rosjanki. Również przechodzi przemianę, 

 stając się patriotą.

c) ……………………………… - to  chłopiec niezwykle odważny, umiejący bronić 
własnych przekonań. Wydalony ze szkoły w Warszawie za działalność konspiracyjną. Potrafi 
rozbudzić w kolegach uśpione uczucia patriotyczne.

3. Opisane poniżej osoby, to bohaterowie utworu ……………………………………….:

           a)  ……………………………… - to młodzieniec wysoki, szczupły i wysportowany.
Ze względu na swoją niemalże dziewczęcą urodę, dostał jako pseudonim żeńskie imię.  
Urodzony organizator i przywódca, obdarzony wybitną inteligencją i zdolnościami. 
Uparty, ambitny, konsekwentny. Ceniący samotność, chętnie jednak przebywa z rodziną, 
szczególnym uczuciem darzy matkę. Wrażliwy i wyrozumiały.
           

  b) ………………………………- to drobny i szczupły chłopiec o piegowatej twarzy 
i rudych włosach. Wybitnie inteligentny, skromny i delikatny wobec przyjaciół, o refleksyjnej 
naturze. Zmarł na skutek odniesionych ran i skatowania przez gestapo.

c) ……………………………… - to chłopiec wysoki i szczupły, czemu zawdzięcza
swój pseudonim. Zawsze uśmiechnięty, o dużej ekspresji. Potrafi jednak panować nad sobą 
w ważnych chwilach. Wyjątkowo szczery, bezpośredni i uczynny. Obdarzony talentem 
przywódczym. Zmarł w wyniku odniesionych ran.

Mam nadzieję, że odgadnięcie nie sprawiło Wam problemu. Możecie sprawdzić 
swoje odpowiedzi porównując z kartą rozwiązań. 

justyna jarek




