
                                  Konkurs wiedzy o życiu i twórczości
                                Władysława Broniewskiego
                                  pt. „Mnie ta ziemia od innych droższa”

1. Wybierz prawidłową datę urodzin Władysława Broniewskiego.
a) 17 grudnia 1907 r.
b) 15 kwietnia 1887 r.
c) 17 grudnia 1897 r.

2. zaznacz prawidłową nazwę ulicy, przy której mieszkał poeta.
a) ul. Warszawska 12
b) ul. Kościuszki 24
c) ul. Królewiecka 1

3. Jak obecnie nazywa się ulica, przy której mieścił się dom poety?
a) ul. Warszawska 12
b) ul. Kościuszki 24
c) ul. Grodzka 7

4. Czy w rodzinie Władysława Broniewskiego istniały tradycje poetyckie?
a) tak
b) nie

5. Jako mały chłopiec deklamował z zapałem wiersz:
a) „Stefek Burczymucha”
b) „Kto ty jesteś?”
c) „A jak poszedł król na wojnę”

6. Ulubiony utwór młodego Władysława to:
a) „Powrót taty”
b) „Świtezianka”
c) „Balladyna”

7. Ile lat miał poeta w chwili śmierci ojca?
a) 6 lat
b) 4 i pół roku
c) 8 lat

8. Kto opiekował się małym Władziem po śmierci ojca?
a) mama
b) babcia
c) dziadek

9. Jakimi zdolnościami artystycznymi odznaczał się poeta w dzieciństwie?
(zakreśl dwie poprawne odpowiedzi)

a) grał na fortepianie i śpiewał
b) rysował karykatury
c) malował krajobrazy



10. Ulubione czasopisma poety z lat dzieciństwa to:
a) „Przyjaciel dzieci”, „Moje Pisemko”
b) „Zwierzaki”, „Bravo”
c) „Płomyk”, „Girl”

11. Ile miał lat, gdy rozpoczął naukę w Szkole Polskiej?
a) 7 lat
b) 8 lat
c) 6 lat

12. Wybierz obecną nazwę gimnazjum, do którego uczęszczał poeta:
a) Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej
b) Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły
c) Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Małachowskiego

13. Jak uczył się Broniewski?
a) słabo
b) dobrze
c) średnio

14. Którą klasę powtarzał?
a) szóstą
b) trzecią
c) siódmą

15. Wybierz poprawną nazwę tajnej drużyny skautowskiej, do której należał:
a) Drużyna harcerska i. Stefana Żeromskiego
b) Drużyna skautowska im. Romualda Traugutta
c) Drużyna harcerska im. Romana Traugutta

16. Jakie nazwisko do niego przylgnęło?
a) „Kogut”
b) Koń”
c) „Kot”

17. Jak miała na imię przyjaciółka poety z lat szkolnych?
a) Anka
b) Jadwiga
c) Maria

18. Jakie odznaczenia otrzymał podczas wojny polsko – radzieckiej?
a) krzyż Virtuti Militari i trzykrotnie Krzyż Walecznych
b) nie otrzymał żadnego
c) Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

19. W związku z jaką sytuacją polityczną powstał utwór „Bagnet na broń”?
a) zagrożenie I wojną światową
b) zagrożenie II wojną światową
c) wybuch rewolucji 1905 r.



20. Jeden z najpiękniejszych utworów o Płocku to:
a) „Krzyk ostateczny”
b) Miasto rodzinne”
c) „Dymy nad miastem”

21. Pod jakim drzewem tworzył poeta swoje wczesne utwory?
a) pod dębem
b) pod klonem
c) pod lipą

22. Jak miała na imię ukochana córka poety?
a) Anka
b) Baśka
c) Elka

23. Czy po II wojnie światowej odwiedzał Płock?
a) tak – czasem
b) tak – często
c) nie

24. Płock uhonorował poetę, nadając mu tytuły:
a) Honorowy Obywatel Miasta Płocka
b) Honorowy Członek Koła Miłośników Teatru Płockiego
c) Honorowy Członek Towarzystwa Naukowego Płockiego

25. Jak Broniewski zatytułował swój poemat opiewający piękno ziemi płockiej?
a) „Dzwon w Płocku”
b) „Mazowsze”
c) „Rysunek”

26. Autorem projektu pomnika poety jest:
a) Józef Niedźwiedzi
b) Antoni Lubowicki
c) Gustaw Zemła

27. Pomnik Władysława Broniewskiego przekazał w darze płocczanom:
a) Śląsk i Zagłębie
b) Mazury
c) Kraków

28. Kiedy i gdzie zmarł poeta?
a) 10 lutego 1962 r. W Warszawie
b) 10 lutego 1965 r. W Płocku
c) 10 lutego 1965 r. W Warszawie

29. W domu poety w Płocku znajduje się obecnie:
a) Biblioteka im. Wł. Broniewskiego
b) Dom Nauczyciela im. Wł. Broniewskiego
c) Dom Kultury im. Wł. Broniewskiego
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