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Imię i nazwisko……………………………………….. klasa……….. 

1. Przed Tobą zdjęcia czterech domów Gerharta Hauptmanna Obecnie znajdują się tam 

muzea poświęcone osobie pisarza . Poniżej zdania, zawierające fakty z życia 

noblisty. Przeczytaj je uważnie a następnie przyporządkuj fakty do miejsc w których 

mieszkał pisarz . Pod zdjęciami wpisz litery, którymi oznaczone są zdania. 

a. W tym domu zamieszkał ze swoją żoną  Marią, tutaj przyszli na świat jego trzej 

synowie; 

b.  Ten dom już za życia pisarza stał się swoistą galerią sztuki, tutaj gromadził 

cenne eksponaty; 

c. Lubił tutaj  odpoczywać  podczas letnich wakacji; 

d. Gdy mieszkał w tym domu stworzył najbardziej znane i interesujące dramaty; 

e. Tutaj mieszkał , żył i tworzył przez 45 lat; 

f. W tym domu zamieszkał wraz ze swoim bratem Carlem i jego żoną ; 

g. Gdy mieszkał w tym domu stworzył dramat „ Przed wschodem słońca”, który po 

wystawieniu na deskach teatru w Berlinie, stał się skandalem i tym samym 

przyniósł  pisarzowi popularności oraz pieniądze; 

h. Wybudował ten dom z myślą o swojej nowej rodzinie; 
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2. Rozwiąż krzyżówkę , podaj oraz wyjaśnij hasło. 

   1             

    2            

3                

     4           

   5             

  6              

  7              

     8           

   9             

  10              

  11              

1. - przedmiot wystawiany na pokaz w muzeum; 

2. - miejscowość w której na wiejskim cmentarzu został pochowany Gerhart 

Hauptmann; 

3. - prąd literacki, będący wiernym opisem rzeczywistości, chętnie uprawiany 

przez Gerharta Hauptmanna; 

4. - odmiana języka mówionego, stosowana w niektórych utworach  przez 

Gerharta Hauptmanna; 

5. - tytuł znanego dramatu Gerharta Hauptmanna; 

6. - niemiecki poeta, prekursor romantyzmu, którego Gerhart Hauptmann był 

wielbicielem; 

7. - nazwa górnego gabinetu pracy; 

8. - najwyższe wyróżnienie, nagroda, którą pisarz otrzymał w 1912 r.; 

9. - jeden z trzech gatunków literackich; 

10. - miejscowość, dzielnica Jeleniej Góry, w której obecnie się znajdujesz; 

11. - niemiecka nazwa „ Łąkowego kamienia” 

Poniżej wpisz hasło i jego wyjaśnienie - 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 
3. Oto nazwiska osób związanych z Gerhartem Hauptmannem. Przyporządkuj poniższe 

stwierdzenie do nazwisk, wpisując odpowiednią cyfrę w kratkę przy nazwisku. 

 Margarete Marschalk 

 Max Pinkus 

 Johannes Maximilian Avenarius 

 Maria Konopnicka 

 Hans Grisenbach 

 Josef Thorak 

1. - berliński  architekt, zaprojektował dom w Jagniątkowie 

2. - towarzyszka życia 

3. - dokonała przekładu „Hanusi” z języka niemieckiego na język polski 

4. - przyjaciel, sfinansował malowidła ścienne, które były prezentem na 60 

rocznicę urodzin 

5. - austriacki rzeźbiarz, twórca rzeźby „Wniebowzięcie Hanusi” 

6. - malarz, twórca „Hali Rajskiej” 
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4. Poniższe  zdjęcia przedstawiają fragmenty malowideł  znajdujących się w 

odwiedzonej przez Ciebie Hali Rajskiej. Rozejrzyj się uważnie, odszukaj 

je , a następnie opisz  co przedstawiają,  zgodnie z informacjami, które 

wcześniej przekazał Tobie przewodnik.  

 

zdjęcie opis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


