Roland – średniowieczny rycerz
Karta pracy

…………………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………
klasa

…………………
data

1. Wypisz 6 przymiotników określających idealnego rycerza:

2. Dopisz wyrazy pokrewne i wyrazy bliskoznaczne do słowa rycerz:
RYCERZ
wyrazy pokrewne :
rycerski
…………………………………….
………………………………….
………………………………….

wyrazy bliskoznaczne:
wojownik
…………………………...
……………………………
……………………………

3. Ułóż zdania ze zwrotami ( można zmienić formę) :
a) być czyimś rycerzem : …………………………………………………………………………….....................
b) być pasowanym na rycerza : …………………………………………………………………………………...
4. Dopasuj do różnych form słowa rycerski odpowiednie wyrazy:
rycerski
rycerska
czyn
pieśń

rycerskie
turnieje

5. Roland był średniowiecznym francuskim rycerzem. Podaj imiona innych znanych Ci rycerzy:
imię rycerza

tytuł książki / filmu, z którego pochodzi

6. Wszyscy rycerze przestrzegali kodeksu rycerskiego. Wymień trzy najważniejsze, Twoim zdaniem, zasady
honorowego postępowania rycerza :
a) ……………………………………………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………………………………………..
c) ……………………………………………………………………………………………………..
7. Choć Pieśń o Rolandzie dotyczy przeszłości, narracja utworu prowadzona jest w czasie teraźniejszym.
Zacytuj dwuzdaniowy fragment, na podstawie którego można stwierdzić, że narracja jest w czasie
teraźniejszym. Podkreśl czasowniki.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
8. Które z przytoczonych zdań świadczy o tym, że narrator nie jest obiektywny wobec walczących stron?
a) Bitwa jest wspaniała i ciężka.
c) Francuzi tracą tam swoje podpory.
b) Tysiącami i setkami giną poganie.
d) Kto nie ucieknie, nie znajduje ratunku.
9. Roland był ideałem średniowiecznego rycerza.
a) Wymień dwie jego zalety, które zostały opisane w poznanym fragmencie:
Roland jest ………………………………………………………….. , ponieważ ………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Roland jest ………………………………………………………….. , ponieważ ………………………
……………………………………………………………………………………………………………
b) Ale Roland posiadał również wady. Wymień jedną z nich i uzasadnij swój wybór.
Hrabia Roland był …………………………………………………….., ponieważ …………………….
……………………………………………………………………………………………………………
10. Roland to rycerz spod znaku:

MIECZA
Miecz Rolanda – Durendal – zawierał relikwie. Dopasuj symboliczne znaczenie do relikwii:
wierność regułom rycerskim; jedność Kościoła; czystość; poświęcenie i wierność ojczyźnie
Relikwie znajdujące się w Durendalu

Symboliczne znaczenie

Ząb św. Piotra, pierwszego namiestnika Chrystusowego na ziemi
Krew św. Bazylego- twórcy reguły zakonnej
Włosy św. Dionizego – pierwszego biskupa i męczennika Francji
Strzęp szaty Najświętszej Marii Panny

KRZYŻA
Podaj dwa argumenty, że był oddany Bogu:
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….

