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Zadanie – Galeria postaci (1) 

Kierując się cytatami z lektury oraz kadrami z jej filmowej adaptacji, rozpoznaj bohaterów literackich i tytuł utworu.   
 

Bohater: 
 

Bohaterka: 

 

„Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek 
I obiegłszy dziedziniec zawrócił nad ganek, 
Wysiadł z powozu; [...].  
Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście 
Kończył nauki, końca doczekał wreszcie.” 
 
„Wiedział, że był przystojny, czuł się rześki, młody, 
A w spadku po rodzicach wziął czerstwość i zdrowie.” 
 

 

„Stała młoda dziewczyna – Białe jej ubranie 
Wysmukłą postać tylko aż do piersi kryje, 
Odsłaniając ramiona i łabędzią szyję.” 
 
„Jestem kobietą, rządy nie należą do mnie. 
Co pan urządzisz, na to całym sercem zgoda!” 

 
 „Pracy też nie lękam się, bom młoda i zdrowa 
Gospodarstwa obaczysz, jak ja się wyuczę!” 

 

    

Bohater: 
 

Bohater: 

 

„Żyd poczciwy, Ojczyznę jak Polak kochał…” 
 
„Muzykę znał, sam słynął muzycznym talentem; 
Z cymbałami, narodu swego instrumentem, 
Chadzał niegdyś po dworach i graniem zdumiewał, 
I pieśniami, bo biegle i uczenie śpiewał.” 

 

 

„Jam się ożenił, z pierwszą, którąm napotkał, 
dziewczyną ubogą! 
Źlem zrobił – jakże byłem ukarany srogo! 
Nie kochałem jej, biedna matka Tadeusza, 
Najprzywiązańsza do mnie, najpoczciwsza 
dusza.” 
 
„Rozkazy wodzów nosić, wiadomości zbierać 
Układać zmowy… 
… Znają i Galicyjanie 
Ten kaptur mnisi – znają i Wielkopolanie” 
 

Bohaterowie pochodzą z utworu 
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Zadanie – Galeria postaci (2) 

Kierując się cytatami z lektury oraz kadrami z jej filmowej adaptacji, rozpoznaj bohaterów literackich i tytuł utworu.   
 

Bohater: 
 

Bohater: 

 

„(…) prowadziłem samotne życie aż do 
momentu przymusowego lądowania na 
Saharze. Było to sześć lat temu. Coś się zepsuło 
w motorze. Ponieważ nie towarzyszył mi ani 
mechanik, ani pasażerowie, musiałem sam 
zabrać się do bardzo trudnej naprawy.  
Miałem zapas wody zaledwie na osiem dni. 
Pierwszego wieczoru zasnąłem na piasku, o 
tysiąc mil od terenów zamieszkałych. Byłem 
bardziej osamotniony, niż rozbitek na tratwie 
pośrodku oceanu.”  

„(…) zobaczyłem niezwykłego małego 
człowieka, który bacznie mi się przyglądał.” 
 

„(…)planeta, z której pochodził, niewiele była 
większa od zwykłego domu.” 
 

„(…)planeta, z której przybył, jest gwiazdą         
B-612.” 
 

„Rano, po umyciu się, trzeba robić bardzo 
dokładną toaletę planety. Trzeba się zmusić do 
regularnego wyrywania baobabów(…)” 

    
Bohater: 
 

Bohater: 

 

„Ubrany w purpurę i gronostaje, siedział na tronie 
bardzo skromny, lecz majestatyczny.  
- Oto poddany! – krzyknął (…)” 
 
„(…)bardzo (mu) zależało, aby jego autorytet był 
szanowany. Nie znosił nieposłuszeństwa. Ponieważ 
jednak był bardzo dobry, dawał rozkazy rozsądne.” 

 

 

„ (…)schowana w swoim zielonym domku 
przygotowywała się powoli. Starannie 
dobierała barw. Ubierała się wolno, 
dopasowywała płatki jeden do drugiego. Nie 
chciała rozkwitnąć pognieciona jak maki. 
Pragnęła zjawić się w pełnym blasku swojej 
piękności. Była wielką zalotnicą. Jej tajemnicze 
strojenie trwało wiele dni. Aż pewnego 
poranka (…) - ukazała się. 
- Jakaż pani jest piękna! 

Bohaterowie pochodzą z utworu 
 
 


