Antygona – praca klasowa
………………………………………
Imię i nazwisko

………………..
klasa

…………….
data

1.
a)
b)
c)
d)

Wymień najważniejszych bohaterów tragedii i określ, kim byli:
………………………………………… - …………………………………………………..
………………………………………… - ………………………………………………….
………………………………………… - …………………………………………………….
………………………………………… - …………………………………………………..

2.

Akcja utworu rozgrywa się ( gdzie? ) …………………… w ciągu ( podaj czas trwania akcji) ………………………………

3.

Co było przyczyną zatrzymania Antygony przez strażników.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

4.
A.
B.
C.
D.

Przyłapana na gorącym uczynku Antygona:
nie przyznaje się do winy i stara się zbiec
prosi o litość i chce przekupić strażników,
przyznaje się do winy i z godnością oddaje się w ręce strażników,
obraża strażników, a potem oddaje się w ich ręce

5.

Podaj przyczynę złamania przez Antygonę rozkazu Kreona.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6.
A.
B.
C.
D.

Antygona podczas rozmowy z Kreonem zwraca uwagę na następujące cechy prawa boskiego:
niezmienność i surowość
przedwieczność, stałość i nienaruszalność
surowość, trwałość i sprawiedliwość,
przestarzałość i surowość.

7.

Wyjaśnij, dlaczego Antygona nie boi się śmierci.
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. O rozwoju zdarzeń w ostatnim fragmencie „Antygony” dowiadujemy się z wypowiedzi:
A. strażnika
B. narratora
C. Kreona
D. Antygony.
9. Takich przeciwników jak Kreon i Antygona nazywamy:
A. sojusznikami
B. antagonistami
C. rywalami

D. anarchistami

10. „Antygona” jest:
A. komedią

D. dramatem właściwym

B. tragedią

C. tragifarsą

11. Czego Kreon oczekuje od Antygony?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Podaj po 3 cechy :
a) Antygony : …………………………………………………………………………………………………………………...
b) Kreona : ………………………………………………………………………………………………………………………
13. Tytuł oddający w sposób metaforyczny sens przywołanego fragmentu „Antygony” powinien brzmieć:
A. „Antygona zatrzymana”,
C. „Spór o wartości”,
B. „Więzy krwi”,
D. „Konflikt racji”.
14.
a)
b)
c)
d)

Wyjaśnij pojęcia :
Dytyramb : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Koryfeusz : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Epejsodion : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Stasimon : ……………………………………………………………………………………………………………………………...

15. Kim byli i co zrobili :
a) Tespis : ………………………………………………………………………………………………………………………………...
b) Eurypides : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Wymień 4 cechy charakterystyczne dla teatru greckiego :
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
W utworze został ukazany konflikt między prawami …………………………….……..a prawami ……………………..………….
Jak zakończyła się tragedia? Opisz w pięciu zdaniach.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. Podaj 3 wyznaczniki dramatu antycznego :
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
c) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
16.
a)
b)
c)
d)
17.
18.

…………………..
l-ba punktów

………………….
ocena

…………………………………
data sprawdzenia

…………………………………

