
Karta pracy do scenariusza zajęć 

Podróż życia.
Zadanie 1.
Alfons Karny urodził się w listopadzie 1901 r., zmarł w sierpniu 1989 r.
Jakich ważnych wydarzeń historycznych był świadkiem? Na osi czasu wpisz 
wydarzenia, które miały miejsce w trakcie życia artysty.

Zadanie 2. 
Jakich wydarzeń historycznych byłeś świadkiem? Na osi czasu zaznacz daty 
oraz wydarzenia, które miały miejsce w ciągu twojego życia. Rozpocznij od 
wpisania daty swoich urodzin. 

Jak uważasz, czy powyższe wydarzenia mogły mieć wpływ na jego twórczość?
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Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zadanie 3. 
Rozwiąż krzyżówkę, której hasłem jest podróż. 

Zadanie 4.
Poniżej znajdują się cytaty związane z postaciami uwiecznionymi przez Al-
fonsa Karnego. Czy wiesz, kto jest autorem tych słów lub o kim mowa? 
W wykropkowane miejsce wpisz odpowiednią osobę. 

Rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel.        
Tak Cyprian Kamil Norwid napisał o ………………..............  tuż po śmierci tego 
wybitnego pianisty w 1849 r. w Paryżu.  

Nie można uciec od samego siebie, przenosząc się z miejsca na miejsce.
……………….............   –  amerykański noblista, autor m.in. powieści „Stary czło-
wiek i morze”. 

Ten, kto podąża za tłumem, nigdy nie dojdzie dalej niż tłum. Ten, 
kto podążą sam, znajdzie się w miejscu, do którego nikt jeszcze 

wcześniej nie dotarł.
……………………..........   –  jeden z największych fizyków w historii, twórca 
szczególnej teorii względności i słynnego wzoru E=mc².  

W ciężkiej dla wszystkich podróży życia nie godzi się własnych 
ciężarów na cudze barki zwalać. 

………………................ – jeden z trzech romantycznych wieszczów 
narodowych. 

1. Podróż w celach politycznych.
2. Człowiek prowadzący wędrowny tryb życia, nomada.
3. Długa podróż pełna przygód lub starogrecki poemat Homera.
4. Podróż w celach religijnych.
5. Podróż pieszo np. po górach.
6. Walizki lub torby, które 
     podróżujący zabiera ze sobą.
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Źródła wykorzystanych w zadaniu cytatów:
1. http://www.chopin.pl/   
2. http://cytaty.o.pl/nie-mozna-uciec-od-samego-siebie/ 
3. https://www.wielkieslowa.pl/17665-ten-kto-podaza-za-tlumem-nigdy-nie-dojdzie-dalej-niz.html 
4. https://www.cytaty.info/cytat/w-ciezkiej-dla-wszystkich-podrozy-zycia-nie.html


