
„Krzyżówka Maria Konopnicka” 

W kratki poniżej poziomo wpisz hasła będące odpowiedziami na pytania, kratki pionowe utworzą 

hasło.  

W kratki znajdujące się poniżej krzyżówki wpisz NUMER swojej karty bibliotecznej (tylko 1. człon). 
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Pytania do krzyżówki „Maria Konopnicka” 

1. Jak miał na imię kot, bohater książeczki o Szkolnych Przygodach autorstwa M. 

Konopnickiej? 

2. Jakie było zajęcie bohatera noweli Dym M. Konopnickiej? 

3. Na jakiej planecie, Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej, na cześć pisarki 

jeden z kraterów nazwano Konopnicka? 

4. Jaki tytuł ma wiersz M. Konopnickiej opublikowany w 1908 r. stanowiący  punkt 

kulminacyjny publicystycznej kampanii poetki przeciwko polityce germanizacyjnej w 

zaborze pruskim?  

5. Jak się nazywa ciało niebieskie umieszczone w tytule zbioru wierszy dla dzieci M. 

Konopnickiej (zdrobniale)? 

6. Jak się nazywa miejsce pobytu bohatera utworu M. Konopnickiej Pan Balcer w…? 

7. Jak się nazywa miejscowość, w której znajduje się dworek podarowany Konopnickiej 

na 25 lecie pracy pisarskiej w 1903r.? 

8. Jak się nazywa prąd literacki w literaturze 19. wieku, którego przedstawicielką była 

M. Konopnicka? 

9. Jak się nazywa miasto, w którym w 1842 roku urodziła się M. Konopnicka? 

10. Jak się nazywa król krasnoludków z baśni literackiej dla dzieci M. Konopnickiej? 

11. Jak się nazywa miasto, w którym M. Konopnicka debiutowała w 1870 r. wierszem W 

zimowy poranek? 

12. Jak brzmiało nazwisko panieńskie M. Konopnickiej? 

13. Jak brzmiał jeden z pseudonimów literackich M. Konopnickiej? 

14. Jak nazywa się postawa szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć 

ponoszenia za nią ofiar i gotowość do jej obrony zawarta w wielu utworach M. 

Konopnickiej? 

15. Jak się nazywała lista, na którą trafiła cała twórczość M. Konopnickiej w czasie 

okupacji hitlerowskiej jako szkodliwa i niepożądana z przeznaczeniem do zniszczenia? 

16. Jak ma na imię bohaterka baśni literackiej dla dzieci M. Konopnickiej? 

 

 

 

 

 

 

 


