
28.04.20 – 29.04.20  

Temat: Bez happy endu – dzieje Romea i Julii. (2h) 

Co według Ciebie jest najważniejsze w życiu zakochanych w sobie ludzi? 

Przeczytaj informacje o dramacie Williama Szekspira Romeo i Julia oraz fragm. utworu 

(podręcznik str.132 – 135). 

Odpowiedz ustnie na pytania: 

1. Gdzie i o jakiej porze spotykają się bohaterowie?  

2. Kto był przeciwny miłości Romea i Julii? 

3. Dlaczego Romeo przychodzi pod dom Julii w nocy? 

4. Jakim językiem posługują się bohaterowie? 

 

 

 

potoczny   wyszukany   prosty   poetycki   zwyczajny   wzniosły 

 

Zadanie do wykonania: 

Przeczytaj uważnie tekst, a następnie odpowiedz na pytania. 

 

Historia miłości Romea i Julii stanowi podstawę dramatu Wiliama Szekspira. W czasie balu 

maskowego Romeo Montecchi (czyt. Monteki) poznał Julię Capuletti (czyt. kapuleti). Była to 

miłość od pierwszego wejrzenia. Młodzi zawarli potajemny ślub. Na przeszkodzie ich miłości 

stanęły waśnie i spory pomiędzy rodzinami,  z których pochodzili. Gdy Romeo przebywał 

daleko od rodzinnego miasta, ojciec Julii postanowił wydać ją za mąż.  Dziewczynie pomógł  

zakonnik Wawrzyniec. Dał jej cudowny napój, który zsyłał sen pozorujący śmierć. Zrozpaczeni 

rodzice pochowali córkę w grobowcu. Romeo nic nie wiedział o cudownym napoju. Na wieść 

o śmierci Julii wrócił i otruł się w grobowcu ukochanej. Julia, gdy się obudziła i zobaczyła 

martwego męża, przebiła się sztyletem. 
 

 

1. Które ze zdań jest prawdziwe, a które fałszywe? Zaznacz w kratkach P – prawda  F – fałsz  

 

 Romeo i Julia to bohaterowie dramatu Szekspira.  

 

 Rodziny Romea i Julii żyły w przyjaźni.  
 

 Zakochanym starał się pomóc zakonnik Wawrzyn.  
 

 Historia miłości bohaterów kończy się szczęśliwie.  

 

 Młodzi wzięli ślub bez miłości. 
 

2. Jak nazywała się Julia , gdy wyszła za mąż za Romea? 

 

Julia……………………………… 



3. Uzupełnij zdania na podstawie tekstu. 

 Romeo i Julia zawarli …………………………..ślub. 

 Na przeszkodzie ich miłości stanęły…………………………………………… 

 Pod nieobecność Romea ojciec postanowił…………………………………. 

 Zakonnik dał Julii ……………………………………… 

 Dziewczyna została …………………………………………………….. 

 Romeo na wieść o śmierci Julii………………………………………. 

 Julia z rozpaczy po śmierci Romea ………………………………………….. 

 

4. Podkreśl prawidłową odpowiedź  

a) Romeo i Julia to symbol : 

 szczęśliwej i spełnionej miłości, 

 pięknej choć pełnej cierpień miłośc, 

 szczęśliwego życia rodzinnego.  

b) Romeo poznał Julię na: 

 balu maskowym, 

 przyjęciu u krewnych, 

 w teatrze . 

c) Historia miłości Romea i Julii kończy się: 

 szczęśliwie,  

 tragicznie. 

 

5. Podkreśl przymiotniki określające miłość Romea i Julii.  

nieskończona, przemijająca, wieczna, bezgraniczna, nieprawdziwa, zdradziecka, obłudna, 

nieśmiertelna, silna, symboliczna,  

 

6. Dopisz przymiotniki pokrewne do wyrazu miłość: 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Napisz krótki list (5 zdań) do ukochanej osoby . Pamiętaj o nagłówku . Możesz skorzystać    

z podanych wyrażeń  

podobasz mi się, zrobiłaś na mnie wrażenie, chciałbym się z Tobą spotkać, jestem Tobą 

oczarowany, lubię z Tobą rozmawiać, śnię o Tobie, marzę o naszym spotkaniu  



………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Powodzenia! 

 


