
Temat: Polowanie odegrane na rogu, czyli  koncert Wojskiego krok po kroku.  

 

1. Wpisz do tabeli następujące sformułowania: 

 Opis rogu. 

 Zakończenie gry na rogu (echo muzyki).  

 Wojski przed grą.  

  Etapy polowania (pobudka, szczekanie psów, strzelanie).  

 Podziw słuchaczy dla niezwykłej gry Wojskiego.   

 Odgłosy zwierząt zawarte w dźwiękach rogu.  

 Moment walki z niedźwiedziem i triumf myśliwych.  

 

Do zeszytu przepisujecie tylko etapy koncertu Wojskiego 1 - 7 (pierwsza kolumna). Cytatów nie piszemy!  

Etapy koncertu Wojskiego 

 

Cytat 

1.  „Wzdął policzki jak banie, w oczach krwią zabłysnął,  

Zasunął w pół powieki, wciągnął w głąb pół brzucha 

I do płuc wysłał z niego cały zapas ducha,” 

 

2.  „(...) na taśmie przypięty (...)  

Swój róg bawoli, długi, cętkowany, kręty 

Jak wąż boa (...)”  

 

3.  „Zrazu odzew dźwięczący, rześki – to pobudka;  

Potem jęki po jękach skomlą – to psów granie; 

A gdzieniegdzie ton twardszy jak grzmot – to strzelanie.”  

 

4.  „(...) to raz wilczą szyję 

Przeciągając się, długo, przeraźliwie wyje; 

Znowu, jakby w niedźwiedzie rozwarłszy się gardło,  

Ryknął; potem beczenie żubra wiatr rozdarło.” 

 

5.  „Słuchać zmieszane wrzaski i szczwania, gniewu, trwogi, 

Strzelców, psiarni i zwierząt; aż Wojski do góry 

Podniósł róg i tryumfu hymn uderzył w chmury.” 

 

6.  „(...) Wojski z obliczem nabrzmiałym, promiennym,  

Z oczyma wzniesionymi, stał jakby natchniony, 

Łowiąc uchem ostatnie znikające tony.” 

 

7.  „ A tymczasem zagrzmiało tysiące oklasków, 

Tysiące powinszowań i wiwatnych wrzasków.”  

 
 



PRZEPISZ PONIŻSZĄ NOTATKĘ DO ZESZYTU 

 

W omawianym fragmencie dzieła A. Mickiewicza przedstawiony został opis koncertu, 

który wieńczy polowanie. Po zakończonych łowach wszyscy myśliwi zebrani na polanie,  

wsłuchują się w grę wirtuoza Wojskiego. W trakcie koncertu, wykonywanego na 

bawolim rogu, objawia się prawdziwy kunszt artysty, który oczarowuje słuchaczy. 

 

2. Jakie znaczenie miał wyraz wojski w dawnej Polsce? Przepisz do zeszytu właściwą 

definicje. W razie potrzeby skorzystaj ze słownika języka polskiego.  

 

WOJSKI TO ..................................................................................................................................................... 
 

 

a) dawny urzędnik dworski usługujący królowi przy stole; później urząd  tylko tytularny;  

b) urzędnik ziemski sprawujący pieczę nad rodzinami i mieniem szlachty w czasie 

pospolitego ruszenia, pełniący też obowiązki sędziego w zastępstwie starosty; 

c) urzędnik uprawniony do sporządzania niektórych aktów prawnych oraz do 

uwierzytelniania i poświadczania dokumentów.  

 

3. Który róg należy do Wojskiego? Na potwierdzenie trafności wyboru przywołaj 

odpowiedni fragment tekstu Mickiewicza. Narysuj róg w zeszycie i zapisz cytat. 

      

 

 



4. Odczytaj i zapisz wyraz w zeszycie z przyporządkowaną mu definicją.  

 

 

 

 


