
„śYCIE I TWÓRCZOŚĆ MARII KONOPNICKIEJ” 
– KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW  

KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

CELE KONKURSU: 

• popularyzowanie sylwetki patrona szkoły – Marii Konopnickiej wśród uczniów szkoły; 
• popularyzacja utworów poetki; 
• propagowanie postawy zaangaŜowania w problemy otoczenia i środowiska ; 
• kultywowanie tradycji szkoły; 
• rozbudzanie zainteresowań i ukierunkowanie poszukiwań czytelniczych; 
• pobudzanie do rywalizacji. 
 

REGULAMIN KONKURSU: 
 
1.    W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z kl. IV - VI. 
2.   Od uczestników wymagana jest znajomość Ŝycia i twórczości  Marii Konopnickiej.  
3.    Na konkurs składa się: test, krzyŜówka i zaszyfrowana zagadka. Na to wszystko  
       uczniowie mają 60 minut.  
4.    Za kaŜdą prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje od 1 punktu do 3 punktów (zaleŜy od  
       pytania), za krzyŜówkę po 1 punkcie za pytanie i 1 punkt za prawidłowe hasło oraz po 1  
       punkcie za prawidłowo rozszyfrowany tytuł utworu M. Konopnickiej. 
5.    Najlepsi – trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplomy oraz drobne nagrody. 
 

Tytuły utworów, które naleŜy znać tzn. treść, bohaterów i postacie: 

„ O Janku Wędrowniczku” 

„ Franek” 

„O krasnoludkach i sirotce Marysi” 

„ Stefek Burczymucha” 

„Nasza szkapa” 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



… ............................................... 
(imię i nazwisko ucznia) (klasa) 
 
 

„śYCIE I TWÓRCZOŚĆ MARII KONOPNICKIEJ” 
– KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY DLA UCZNIÓW  

KLAS IV– VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 
 

1. Gdzie i kiedy urodziła się Maria Konopnicka?(0-2p) 

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

2. Ile lat Ŝyła poetka oraz gdzie została pochowana?(0-2p) 

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

3. Gdzie Konopnicka spędziła dzieciństwo i młodość?(0-1p) 

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

4. Jaki utwór Marii Konopnickiej był  hymnem polskich harcerzy i kto napisał do niego 

muzykę?(0-2p) 

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

5. W jaki sposób poetka zarabiała na Ŝycie w Warszawie?(0-1p) 

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

6. Ile lat miała Maria, kiedy zmarła jej matka?(0-1p) 

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

7. Gdzie Konopnicka poznała Elizę Pawłowską?(0-1p) 

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

8. Jak nazywał się mąŜ Marii Konopnickiej?(0-1p) 

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

9. Z jakiej okazji i od kogo otrzymała Konopnicka dworek w śarnowcu koło Krosna?(0-2p) 

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

10. Gdzie Maria Konopnicka zamieszkała wraz z dziećmi w latach 1877– 1890?(0-1p) 

...................................................................................................................................................... 

11. Jaki tytuł nosi pierwszy utwór M. Konopnickiej?(0-1p) 

a)„Memu miastu” 

b)„Zimowy poranek” 

c)„Dym” 

12. Podaj tytuł pisma dla kobiet redagowanego przez Marię Konopnicką w latach 1884– 

1886.(0-1p) 

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



13. W jakich krajach Europy Zachodniej przebywała Maria od 1890 r. ? (Wymień trzy).(0-3p) 

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

14. Jak nazywał się jeden z bohaterów opowiadania „Nasza szkapa”(0-1p) 

a) Jasiek, 

b) Felek, 

c) Maciek 

15. W którym roku Konopnicka debiutowała jako poetka?(0-1p) 

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

16. Którego z pseudonimów nie uŜywała Konopnicka?(0-1p) 

a) Jan Sawa 

b) Jan Marko 

c) Jan WaręŜ 

17. Podaj tytuł ostatniego utworu Marii Konopnickiej.(0-1p) 

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

18. Z jakiego utworu M. Konopnickiej pochodzą postacie: królowa Tatra, Skrobek, 

Pietrzyk?(0-1p) 

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

19. Wymień 3 najbardziej znane utwory Konopnickiej.(0-3p) 

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

20. Napisz tytuł wiersza, z którego pochodzi poniŜszczy fragment. (0-1p) 

„ … Ja nikogo się nie boję! 

Choćby niedźwiedź... to dostoję! 

Wilki?... Ja ich całą zgraję 

Pozabijam i pokraję! 

Te hieny, te lamparty 

To są dla mnie czyste Ŝarty!...” 

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 



RozwiąŜ krzyŜówkę: 

 

     1.               

       2.             

                    

        3.            

   4.                 

        5.            

        6.            

      7.              

       8.             

 

Pytania: 

1. „A co tam za hałas? 

— To Franek wrzeszczy! 

— CóŜ mu się stało? 

— A nic. Tak, z rozpusty! 

— A kto tę szybę wybił? 

— To Franek kamieniem cisnął. 

— A kot czego tak miauczy? 

— Franek go poturbował! 

— CóŜ to za urwis spod ciemnej gwiazdy! A to bić, a kija nie zdejmować z niego!...” 

    Jak brzmi tytuł tego utworu? 

2. Sierotka Marysia miała przyjaciela – psa. Podaj jego imię. 

3. Imię ojca Marii Konopnickiej. 

4. Nazwisko panieńskie matki Marii Konopnickiej. 

5. Posiadłość, w której zamieszkała Maria Konopnicka wraz z męŜem po opuszczeniu  

     Bronowa. 

6.  Nadwornym kronikarzem króla Błystka był Koszałek - …………… . 

7.  W jednym utworze Konopnicka pisała o chłopcu o imieniu Jaś. Podaj jaki miał on  

      przydomek. 

8.  Tytuł jednej z nowel Marii Konopnickiej. 

 



Hasło: ……………………………………………………… 

 

Rozszyfruj zagadkę, a dowiesz się, jakie utwory napisała Maria Konopnicka. 

 
 lnoSkze ygdypzro iuasPmip Sdłokae  .................................................................... 

 oC oksłno idiałwz    .................................................................... 

 aN gdyjoa     .................................................................... 

 fSetke Brcymchauza    .................................................................... 

 elMend kńdgasi    .................................................................... 

 asaNz kapsza                .................................................................... 

 O kdorkanlsuach i eoisetrc syaMri  .................................................................... 

 AtRo      .................................................................... 

            raFken      …………………………………………… 

 

 
 
 
Karta odpowiedzi do testu: 

 
1. 23 maja 1842 w Suwałkach 
2. 68 lat, na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie  
3. w Kaliszu  
4.„Rota”, Feliks Nowowiejski 
5. udzielała korepetycji 
6. 12 lat  
7. na pensji sióstr sakramentek w Warszawie 
8. Jarosław Konopnicki 
9. Z okazji 25- lecia pracy pisarskiej, od narodu  
10. w Warszawie 
11  b)   
12. „Świt” 
13. Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy, Francja 
14. protest przeciwko prześladowaniu dzieci polskich we Wrześni  
15. 1870 
16. b)  
17. „Pan Balcer w Brazylii” 
18. „O krasnoludkach i sierotce Marysi” 
19. „Stefek Burczymucha”, „Co słonko widziało”, „Jak to ze lnem było”, „O Janku 
Wędrowniczku ”,„Dym”, „Nasza szkapa”, „ Mendel Gdański”, „ O krasnoludkach i sierotce 
Marysi”, „Franek” , „Kukułeczka” i inne 
20. „ Stefek Burczymucha” 

 



Rozwiązanie krzyŜówki: 
 

1. Franek 
2. Gasio 
3. Józef 
4. Turska 
5. Gusin 
6. Opałek 
7. Wędrowniczek 
8. Dym 

 
 
Hasło: „ Na jagody” 
 
Rozwiązanie zagadki szyfrowanej: 
 
„Szkolne przygody Pimpusia Sadełko” 
„ Co słonko widziało” 
„ Na jagody” 
„ Stefek Burczymucha” 
„Mendel gdański” 
„Nasza szkapa” 
„ O krasnoludkach i sierotce Marysi” 
„ Rota” 
„Franek” 


