
Trochę inny konkurs WALENTYNKOWY

 
……………………………………………………………………………………………….. 

Imię, nazwisko, klasa 

Uzupełnij tytuły książek  
(każda z nich warta jest przeczytania, i wszystkie znajdziecie w naszej szkolnej bibliotece – zapraszamy!): 

 

- Karol Wojtyła: Miłość i …………………………… 

- Ewa Babuchowska: Miłość bez ……………………….. 

 - Phil Bosmans: Miłość sprawia codziennie………………………..……. 

- Wiesław Budzyński: Miłość i …………………………… Krzysztofa Kamila 

- Gabriel Garcia Márquez: Miłość w czasach ………………………………. 

-  Pierre la Mure: Miłość ……………………………… ma imię  

- John Powell: Miłość bez …………………………………….. 

 - Jan Twardowski: Miłości wystarczy, że ……………………………………….. 

- Clive Staples Lewis:  …………………………… miłości 

 
 Czyje to słowa? 

CYTAT Imię i nazwisko autora  

Kochać kogoś to znaczy dać mu to, co ma się 
w sobie najlepszego 

 

Kochać człowieka – to pragnąć z nim się zestarzeć  

Kochając nie myśli się, by coś zachować dla siebie  

Miłość nie jest słowem – jest obecnością  

Przebacza się, póki się kocha  

Prawdziwa miłość nie wyczerpie się nigdy 
Im więcej dajesz, tym więcej ci jej zostaje 

 

Miłość mówi nam, jacy powinniśmy być zawsze  

Miłość dlatego jest piękna, że chroni przed 
samolubstwem 

 



Ubodzy, gdy się miłują, są bardzo bogaci  

Można nie kochać cię – i żyć,  
ale nie można owocować 

 

 

 
Podaj imię (oraz jeśli jest znane – nazwisko) drugiej osoby znanej pary: 

kobiety mężczyźni kobiety mężczyźni 

 Odyseusz pani de Rênal  

Helena 
Kurcewiczówna 

  Winston Smith 

 Don Kichot z Manchy Izabela Łęcka  

Oleńka Bilewiczówna  Laura Kościeniecka  

 Winicjusz  Heatcliff 

Izolda  Eurydyka  

 Petrarka  Jan Bohatyrowicz 

 Raskolnikow Anna Karenina  

Natasza Rostowa  Joanna Podborska  

 Werter  Cyrano de Bergerac 

 

 
Uzupełnij tekst: 

14 lutego wspominamy świętego Walentego, który był biskupem w …………...  

Poniósł śmierć męczeńską około ……………….. roku.  Jest patronem:  

1. ………………………………… 

2. ……………………………….. 

3. ……………………………….... 

 

Uzupełnij tabelkę – wykaz kilku bardzo znanych powieści z wątkiem miłosnym  

(oczywiście wszystkie mamy w zbiorach): 

Imię i nazwisko autora: Tytuł:  
Emily                                       Wzgórza 

                      Szekspir                                   i Julia 
Jane   Duma i   

Margaret   Przeminęło z   

                                        Mniszek  Trędowata 
Tadeusz Dołęga-  Znachor 

 


