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

1. Proszę, rozwiąż krzyżówkę, hasła wpisuj poziomo. Rozwiązaniem krzyżówki jest 

hasło czytane pionowo z pogrubionej kolumny. Podaj hasło i wyjaśnij jego znaczenie. 

a. Miejscowość ( obecnie dzielnica Jeleniej Góry) w której znajduje się Muzeum 

Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna; 

b. Austriacki rzeźbiarz, twórca rzeźby przedstawiającej „Hanusię”,  

a która znajduje się przed budynkiem naszego muzeum; 

c. Podaj nazwę gabinetu pracy Gerharta Hauptmanna, który znajduje się na 

parterze budynku; 

d. Tytuł znanego  dramatu Gerharta Hauptmanna, który napisał  

w 1893 roku; 

e. Kierunek, nazwa prądu literackiego, popularnego w dramatach Gerharta 

Hauptmanna 

   a              

    b             

    c             

 d                

e                 

 
HASŁO - ……………………………………………………………….……………………… 

Wyjaśnienie hasła: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. Proszę podaj tytuły wystaw czasowych, znajdujących się obecnie  

w muzeum; 

a…………………………………………………………………… 

b…………………………………………………………………… 

c……………………………………………………………………. 
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3. Proszę, połącz za pomocą linii wymienione poniżej pojęcia z ich wyjaśnieniami, tak 

aby utworzone zdania stanowiły poprawną całość. 

 

Polichromie - tak Gerhart Hauptmann nazwał 

swój dom, obecnie muzeum  

w którym się znajdujesz;  

 

Dramat – dawna nazwa miejscowości 

Jagniątkowów; 

 

Łąkowy Kamień - jeden z trzech gatunków 

literackich;  

 

Agnetendorf -    rodzaj  wielobarwnego 

malarstwa stosowanego na 

ścianach wewnątrz i  na zewnątrz  

budynku; 

 

 

 

4. Prawda czy fałsz?  Poniższe zdania zawierają  fakty z życia pisarza  Gerharta 

Hauptmanna Jednak nie wszystkie z nich  są prawdziwe. Przeczytaj uważnie zdania  

i wpisz w kratki literkę „F”, jeżeli uznasz, że jest to zdanie fałszywe lub literę „P”, 

jeżeli uznasz, że jest to zdanie prawdziwe. 

 

Rodzina Hauptmannów opuszczała zimą  swój dom  , aby spędzić ten czas 

w Italii. 

 

Po II wojnie światowej w tym domu został utworzony ośrodek wczasów 

dziecięcych , który nazywał się „ Mazowszanka” 

 

Pisarka Maria Konopnicka dokonała tłumaczenia dramatu „ Tkacze” na 

język polski 

 

Gerhart Hauptmann mieszkał w tym domu 40 lat  

 

Autorem pięknych i interesujących malowideł ściennych w Hali Rajskiej 

jest malarz  Johannes   Maxmilian  Avenarius. 
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5. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


