Konkurs walentynkowy
I. MIŁOŚĆ W POEZJI. Rozpoznaj autorów i tytuły wierszy.
1. Kocham Cię w słońcu i przy blasku świec,
Kocham Cię w kapeluszu i w berecie.
W wielkim wietrze na szosie i na koncercie...
2. Między nami nic nie było
Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych,
Nic nas z sobą nie łączyło
Oprócz sennych marzeń zdradnych...
3. Jestem Julią
mam lat 23
dotknęłam kiedyś miłości
miała smak gorzki
jak filiżanka czarnej kawy
4. Nie widziałam cię już od miesiąca
I nic. Jestem może bledsza,
trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca,
lecz widać można żyć bez powietrza!
5. Tak w każdym miejscu i o każdej dobie,
Gdziem z tobą płakał, gdziem się z tobą bawił,
Wszędzie i zawsze będę ja przy tobie,
Bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.

II. SŁYNNE CYTATY O MIŁOŚCI. Kto jest autorem tych słów?
1. Kochać, to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, ale patrzeć w tym samym kierunku.
2. Miej serce i patrzaj w serce.
3. Świat bez miłości byłby martwym światem.
4. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą.
5. I nie miłować ciężko i miłować nędzna pociecha...

III. SŁYNNI KOCHANKOWIE LITERACCY. O jakich parach
literackich jest mowa (podaj też autora i tytuł dzieła)?
1.

Przykląkł, ażeby podnieść papier. Wtem dotknął sukni panny.............. i już nie
wiedząc, co robi, schwycił ją za rękę.
- Obudzisz się, ty, moja królewno... – rzekł.
- Nie wiem... może... – odpowiedziała.

2.

Kochasz ty mnie?
- Moze, moze –
Cięgiem ino godos o tem.
- Bo mi serce wali młotem,
bo i w głowie huczy, szumi...
Moja ..............., toś ty moja ?!
- Twoja, jak trza, juści twoja.

3.

Muszę podkręcać i przygaszać światło, bo gotów jeszcze wrócić.
- No to ja będę podkręcał ten knot. Już ja mu to fajnie odstawię [...]
Czynił to dotąd dopóki dwa świetlne koła malejące w nocy nie znikły zupełnie.
Wtedy (...) stoczył się z podwyższenia przy oknie w objęcia czystego szaleństwa.

4.

- Chcesz już iść, a jeszcze ranek nie tak bliski. Słowik to, a nie skowronek się zrywa.
- Skowronek to ów czujny Herod ranku. Chcąc żyć, iść muszę [...]
- Ach dnieje, dnieje. Idź, spiesz się, uciekaj!...

5.

Powoli uwalniając się z jego objęcia twarzą w twarz przed nim stanęła, obie dłonie
położyła mu na ramionach i dobrowolnie, z dreszczem
szczęścia, z rozkoszną ufnością bez granic, głowę na jego pierś pochyliła.
- Królowo moja! najdroższa! jedyna! czy moja ty? czy moja? moja?
- Na zawsze! - odpowiedziała

IV. ZNANE HISTORIE MIŁOSNE.
1. Jak nazywał się ukochany, największa miłość Anny Kareniny?
a. Książę Myszkin
b. Piotr Chropotkin
c. Aleksy Wroński
2. Co wuj młodziutkiej Heloizy, kanonik katedry Notre Dame, zrobił na wieść o małżeństwie
swej siostrzenicy?
a. odprawił uroczystą mszę świętą za młodą parę
b. wynajął opryszków, którzy wykastrowali pana młodego
c. podarował młodej parze cenny egzemplarz Biblii
3. Co dzieliło w łożu Tristana i Izoldę?
a. nagi miecz, by strzegł ich niewinności
b. nic, bo nic nie mogło rozłączyć ich mocnego uścisku
c. ukochany pies Izoldy
4. Jak miała na imię dama serca Don Kichota, bohatera powieści Cervantesa?
a. Seraminda
b. Dulcynea
c. Seniorita
5. Na co mała syrenka zamieniła z miłości do księcia swój rybi ogon?
a. mowę
b. słuch
c. wzrok
6. Kiedy Michał Wołodyjowski postanowił iść do klasztoru?
a. po śmierci narzeczonej Anusi
b. po odtrąceniu go przez Krzysię
c. po porwaniu Baśki przez Tatarów
7. Pod jakim drzewem spotykali się Laura i Filon?
a. wierzbą płaczącą
b. jaworem
c. dębem

8. Ile lat czekała Penelopa na powrót z wojny swego ukochanego męża Odyseusza?
a. pięć
b. dziesięć
c. dwadzieścia
9. W jakim mieście toczy się akcja Romea i Julii?
a. we Florencji
b. w Weronie
c. w Mantui
10. Którym mężem Scarlett OHary był Red Butler?
a. pierwszym
b. drugim
c. trzecim

