ZEMSTA – turniej
Regulamin :
1. Klasa jest podzielona na 7 grup : podział na grupy zostaje zrealizowany przy pomocy losowania.
2. Każda grupa najpierw rozwiązuje krzyżówkę, co jest elementem wyjściowym do rozpoczęcia turnieju : kto
pierwszy rozwiąże, ten pierwszy startuje.
3. Każda grupa powinna mieć telefon komórkowy, którym można robić zdjęcia i nagrywać filmiki, 3 kartki czystego
papieru A4, długopisy, flamastry, ewentualnie inne przyrządy piśmiennicze.
4. Wszystkie zadania muszą zostać wykonane zgodnie z poleceniem, niewykonanie jakiegokolwiek elementu zadania
powoduje utratę punktów.
5. Każde zadanie musi zostać sfotografowane lub sfilmowane ( zgodnie z poleceniem), a następnie przesłane mailem (
lub na pendrivie) do p. ……………. ( po zakończeniu turnieju).
6. Oprócz tego przy wykonywaniu każdego zadania muszą zostać zrobione 3 zdjęcia dokumentujące pracę - przesłane
mailem do p. …………………… ( po zakończeniu turnieju) : w sumie 27 zdjęć/ grupę ( 3 zdjęcia x 9 zadań).
7. Wszystkie pytania umieszczone w kopertach muszą wrócić do nauczyciela w nienaruszonym stanie.
8. W czasie trwania turnieju ważny jest czas wykonania zadań- dla najszybszych są dodatkowe punkty.
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Punktacja za wykonane zadania :
Krzyżówka : od 7 pkt. ( pierwsza grupa) do 1 pkt. ( siódma grupa)
Prawidłowa odpowiedź : 3 pkt.
Sfotografowana odpowiedź : 2 pkt.
Zdjęcia : po 1 pkt. za każde zdjęcie : 27 pkt.
Filmik : 3 pkt. + 2 pkt. za oryginalność.
Oryginalne wykonanie zdjęć : dodatkowe 5 pkt.
Czas : od 7 pkt. ( pierwsza grupa) do 1 pkt. ( siódma grupa)
Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania : 89

Fredro "ZEMSTA"

1. Miał być podarunkiem Papkina dla Klary.
2. Ukochana Cześnika.
3. Pisał go Papkin.
4. Nazwisko Rejenta.
5. Służący Cześnika.
6. Z jego wolą "zawsze zgadzać się trzeba".
7. Chciał być w niewoli u Cześnika.
( krokodyl, Podstolina, testament, Milczek, Dyndalski, niebo, Wacław)

Zadanie 1 :
Przed sobą widzicie pytanie i 3 odpowiedzi. Musicie narysować postać, która wypowiedziała te słowa:
Ach, co każesz, wszystko zrobię.
Byłbym zaraz dopadł konia…
Bom jest jeździec doskonały:
Niechaj będzie wzięty z błonia,
Dzik to dziki, lew to śmiały —
W moim ręku jak owieczka,
Bom jest jeździec doskonały.

a) Cześnik

b) Wacław

c) Papkin

Bardzo proszę o sfotografowanie rysunku !!!
Zadanie 2 :
Przed sobą widzicie pytanie i trzy odpowiedzi. Musicie wybrać prawidłową odpowiedź i ułożyć
dwuwersowy tekst ( który się będzie rymował), w którym to słowo się znajdzie. Swój wierszyk zapiszcie na
kartce.
Klara zażądała od Papkina pewnego zwierzęcia. Jakiego?
a) krokodyla

b) konia

c) psa

Bardzo proszę o sfotografowanie wierszyka !!!

Zadanie 3 :
Papkin bardzo lubił śpiewać. Waszym zadaniem jest zaśpiewanie fragmentu piosenki. Wasze wykonanie
musi zostać nagrane. Śpiewają wszyscy członkowie grupy, jeden nagrywa ( ten, kto nagrywa, nie musi
śpiewać).
Córuś moja, dziecię moje, co u ciebie stuka?
Pani matko dobrodziejko, kotek myszki szuka;
Oj kot, pani matko, kot, kot,
Narobił mi w pokoiku łoskot.

Nagranie ma zostać pokazane nauczycielowi.

Zadanie 9:
Macie przed sobą pytanie i 3 odpowiedzi. Wybierzcie prawidłową i ją narysujcie.
Główną osią konfliktu w utworze jest :
a) spór o mur

b) spór o dziurę w murze
c) spór o majątek
Bardzo proszę o sfotografowanie odpowiedzi !!!

Zadanie 4 :
Przed sobą widzicie pytanie i 3 odpowiedzi. Wybierzcie jedną prawidłową, następnie za pomocą
odpowiedniego ułożenia ciała na podłodze ułóżcie tę odpowiedź : A, B lub C.
Który z bohaterów często wypowiadał te słowa :
Mocium Panie….
a) Cześnik

b) Rejent

c) Papkin

Bardzo proszę o sfotografowanie odpowiedzi !!!

Zadanie 5 :
Przed sobą widzicie pytanie i 3 odpowiedzi. Wybierzcie jedną prawidłową i przedstawcie ją za pomocą
kalamburu; nie możecie używać słów. Swoją scenkę sfotografujcie w formie sekwencji 3- zdjęciowej
( 1 zdjęcie – pierwsza scena, 2 zdjęcie – druga scena, 3 zdjęcie – 3 scena).
Jeden z bohaterów dyktował drugiemu list miłosny. Co z tego wynikło?
a) Cześnik Dyndalskiemu – Dyndalski pisał wszystko, co dyktował Cześnik – Cześnik się zdenerwował i
porwał list.
b) Papkin Dyndalskiemu – Dyndaalski ne umiał pisać – Papkin sam napisał list.
c) Klara Wacławowi – Wacław, zamiast pisać , patrzył jej w oczy – Klara się zdenerwowała..

Bardzo proszę o sfotografowanie odpowiedzi !!!

Zadanie 6 :
Przed sobą widzicie pytanie i 3 odpowiedzi. Wybierzcie jedną prawidłową i przedstawcie ją za pomocą
cyfry ( sposób dowolny) :
Klara od Papkina zażądała, by żył o chlebie i wodzie rok i dni :
a) 5

b) 6

c) 7

Bardzo proszę o sfotografowanie odpowiedzi !!!

Zadanie 8:
Rejent jest głównym bohaterem utworu. Często wypowiada słowa odwołujące się do woli Boskiej.
Waszym zadaniem jest przedstawić tę postać w najbardziej charakterystycznej pozie.
Niech jedna osoba wcieli się w niego, ważne, aby zostało ukazane jego powiedzonko.
Bardzo proszę o sfotografowanie odpowiedzi !!!

Zadanie 7:
Przed sobą widzicie pytanie i 3 odpowiedzi. Wybierzcie jedną prawidłową mapę i ją sfotografujcie.
Wacław w młodości, kiedy spotykał się z Podstoliną, mówił jej, że jest księciem Radosławem z :
a) Rosji

b) Łotwy

c) Litwy

Bardzo proszę o sfotografowanie odpowiedzi !!!

KARTA OCENY PRACY

Grupa
1
Krzyżówka
( od 6 do 1 pkt.)
Zadanie 1
Prawidłowa odpowiedź
Zdjęcia
Zadanie 2
Prawidłowa odpowiedź
Zdjęcia
Zadanie 3
Filmik
oryginalność
Zadanie 4
Prawidłowa odpowiedź
Zdjęcia
Zadanie 5
Prawidłowa odpowiedź
Zdjęcia
Zadanie 6
Prawidłowa odpowiedź
Zdjęcia
Zadanie 7
Prawidłowa odpowiedź
Zdjęcia
Zadanie 8
Prawidłowa odpowiedź
Zdjęcia
Zadanie 9
Prawidłowa odpowiedź
Zdjęcia
Suma czasu
Zdjęcia ( 27 zdjęć = po 1 pkt.)
Oryginalność
zdjęć
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