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META
BRAWO!!!
😊 😊 😊

Regulamin
Uczniowie są podzieleni na grupy 4-5 osobowe.
Każda grupa ma przed sobą planszę i kostkę do gry.
Uczniowie muszą także zrobić sobie małe serduszka ze swoim imieniem, które będą ich „pionkami” w grze.
Losujemy kolejność odpowiedzi grup.
Kolejni uczniowie z poszczególnych grup wyrzucają kostkę, losują pytanie. Jeśli odpowiedzą, ruszają się o wrzuconą na kostce liczbę oczek; jeśli nie
odpowiedzą – stoją w miejscu.
Jeżeli osoba z grupy zna odpowiedź na pytanie, na które nie odpowiedział uczeń z tej grupy, może jej udzielić i przesuwa się o wyrzuconą przez kolegę/
koleżankę liczbę oczek.
Uczniowie odpowiadają kolejno, po jednej osobie z każdej grupy.
Wygrywa ten uczeń, który jako pierwszy dotrze do mety.

PYTANIA
1. Kto jest autorem słów: „ Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku (…). – św. Paweł
2. Jakie to części mowy: kochający, kochany? – imiesłowy
3. Podaj rym do słowa : kochany.
4. Jak jest nazywana najbardziej znana scena, w której Romeo i Julia wyznają sobie miłość? – scena balkonowa
5. Co oznacza frazeologizm „ślepa miłość”? – miłość, która nie dostrzega wad ukochanej osoby
6. Podaj dwa synonimy do słowa : miłość. – zakochanie, afekt, uczucie, namiętność,….
7. Który związek wyrazowy to związek zgody: a) kocha mocno czy b) wielka miłość? – odp. b
8. Jaka może być miłość? Podaj trzy epitety.
9. Jak nazywał się bożek miłości w mitologii greckiej? – Eros
10. Jak miała na imię ukochana żona Odyseusza? – Penelopa
11. Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy… - jaki to rodzaj zdania? – zdanie złożone podrzędnie podmiotowe
12. Podaj tytuł najbardziej znanego utworu o miłości. – „Romeo i Julia”
13. Z jakiego utworu pochodzi ten cytat: „ Powiedz mi, jak mnie kochasz? Powiem (…)”. – „ Rozmowa liryczna”
14. Co to jest „miłość platoniczna”? – miłość pozbawiona elementów namiętności
15. Jak miała na imię dziewczyna, bohaterka II części „Dziadów”, która nie potrafiła kochać? - Zosia
16. Podaj dwa antonimy do słowa : miłość. – nienawiść, pogarda, obojętność, oziębłość, odraza, wstręt,…
17. Kiedy ktoś się zakocha, mówimy, że ugodziła go strzała…. – Amora
18. „Kocha.” – jaki to rodzaj wypowiedzenia? – zdanie pojedyncze

19. Która grupa to wyrazy pokrewne: a) kochanek, pokochać, kochanie czy b) kochać, wielbić, miłować? – odp. a
20. Kocham cię szalenie…Jaką częścią zdania jest przysłówek: szalenie? – okolicznik sposobu
21. W kim była zakochana Klara, bohaterka komedii A. Fredry „Zemsta”? W Wacławie czy Kleancie? – w Wacławie
22. Podaj tytuł utworu rozpoczynającego się od słów: „ Jakiż to chłopiec piękny i młody, jakaż to przy nim dziewica (…)”. – Świtezianka
23. Która forma jest prawidłowa: a) miłością, b) miłościom, c) obie formy są prawidłowe. – odp. c
24. Która z bohaterek literackich wypowiedziała te słowa: „ Mój ci on. Do mnie on należy, nie do Boga”? a) Klara, b) Danusia , c) Julia – odp. b
25. Podaj dwa wyrazy pokrewne do słowa : miłość. – miłosny, miłostka, miłowanie, miłośnik,…
26. Miłość to rzeczownik. Przez co się odmienia? – przypadki, liczby, rodzaje
27. Dokończ powiedzenie : Stara miłość…. – nie rdzewieje
28. Różne są oblicza miłości. Podaj przykład utworu, w którym została ukazana miłość do ojczyzny. – Mazurek Dąbrowskiego, Hymn o miłości kochanej
ojczyzny, Pan Tadeusz,….
29. Do jakiego gatunku literackiego należy utwór Jana Kochanowskiego : „ Próżno uciec, próżno się przed miłością schronić. Bo jako lotny nie ma
pieszego dogonić”? – fraszka
30. Podaj trzy określenia miłości Romeo i Julii. – tragiczna, wielka, od pierwszego wejrzenia, prawdziwa, …
31. Co się stało z ukochanym Karusi – bohaterki ballady „Romantyczność”? a) wyjechał na wojnę, b) odszedł z inną, c) umarł. – odp. c
32. Miłość niejedno czy nie jedno ma imię? – niejedno
33. Który z polskich poetów nigdy się nie ożenił? A) A. Mickiewicz, b) K.I. Gałczyński, c) J. Słowacki – odp. c
34. Wierzę w potęgę miłości. Jaką częścią zdania jest użyty w tym zdaniu wyraz: miłości? – dopełnienie
35. Podaj tytuły 3 utworów, w których występuje motyw miłości.
36. Zaśpiewaj lub zacytuj fragment piosenki lub wiersza, a których występuje słowo miłość lub kochać.
37. Jakiego zwierzęcia zażądała w dowód miłości Klara od Papkina? „ Jeśli nie chcesz mojej zguby, ….daj mi luby”. – krokodyla
38. Jaki rodzaj podmiotu występuje w wyznaniu : „Kocham Cię.”? – domyślny
39. Do kogo były skierowane słowa : „ Jesteś odpowiedzialny za to, co oswoiłeś”? – do Małego Księcia
40. Jaki środek stylistyczny występuje w cytacie: „Jej twarz jak róży białej zawoje.”? – porównanie
41. Jaką częścią zdania jest rzeczownik w wypowiedzeniu: „ Cóż wiemy o miłości?” – dopełnienie
42. Podaj imiona żon Zbyszka z Bogdańca. – Danusia, Jagienka
43. Z zapachem jakich owoców kojarzyła się Maćkowi- bohaterowi „ Opium w rosole”- Matylda, dziewczyna, którą był zauroczony? a) cytryn, b)
pomarańczy, c) jabłek – odp. a
44. Jaki rodzaj miłości występuje w „ Trenach”? – miłość rodzicielska, ojcowska
45. Jaki środek stylistyczny występuje w cytacie: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest”? – epitety
46. Co było największą miłością Harpagona? – pieniądze
47. Jaki rodzaj liczebnika występuje w wyrażeniu : „Pierwsza miłość”? – porządkowy
48. Jak miała na imię ukochana Tezeusza? – Ariadna
49. Czym zafascynowana była żona w satyrze I. Krasickiego „ Żona modna”? – francuszczyzną
50. Kto jest symbolem miłości w utworze „ Mały Książę”? – róża

