CYPRIAN NORWID 2021

Sprawność do zdobycia w roku 2021 ustanowionym przez Sejm i Senat RP rokiem
Cypriana Norwida w 200 rocznicę jego urodzin

1. Zna postać Cypriana Norwida
a. Opowie kiedy i gdzie się urodził
b. Zna jego właściwe imiona
c. Przeczyta i opowie jego krótką biografię oraz omówi niektóre
ważniejsze wydarzenia w jego życiu
d. Wymieni kraje, w których mieszkał oraz znaczenie jakie
miały dla niego
e. Wie jak i gdzie umarł
2. Przeczyta po jednym z utworów i potrafi o nich opowiedzieć
a. Liryki
b. Poematy
c. Proza
d. Nowela
e. Dramaty
3. Nauczy się na pamięć jednego z powyższych wierszy,
zadeklamuje go np. na spotkaniu wędrowniczym i nagra krótki
film.
4. Zanalizuje jaką rolę odgrywała wiara katolicka w życiu artysty
podając przykłady
5. Obejrzy cztery przetrwałe do dziś obrazy olejne Norwida
a. zna ich nazwy
b. wskaże, gdzie się znajdują
c. opowie co przedstawiają
6. Określi pozycję Norwida w literaturze polskiej.
Opracowanie: Hufiec „Kraków” USA: R. Urbaniak, hm i Z. Darski phm
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Zna postać Cypriana Kamila Norwida
Opowie, kiedy i gdzie się urodził
Zna jego właściwe imiona
Przeczyta i opowie jego krótką biografię
oraz omówi niektóre ważniejsze
wydarzenia w jego życiu.
d. Wymieni kraje, w których mieszkał oraz
znaczenie jakie miały dla niego
e. Wie jak i gdzie umarł
2. Przeczyta po jednym z utworów i opowie o
nich
a. Liryki
b. Poematy
c. Proza
d. Nowele
e. Dramaty
3. Nauczy się na pamięć jednego z powyższych
wierszy, zadeklamuje go np. na spotkaniu
wędrowniczym i nagra krótki film.
4. Poda przykłady jaką rolę odgrywała wiara
katolicka w życiu artysty.
5. Obejrzy cztery przetrwałe do dziś obrazy
olejne Norwida
a. zna ich nazwy
b. wskaże, gdzie się znajdują
c. opowie co przedstawiają
6. Określi pozycję Norwida w literaturze polskiej.
1.
a.
b.
c.
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