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Wiki escape room z Wisławą Szymborską 

Załączniki 

 

Zadanie 1. 

Kilka dat z życia Wisławy Szymborskiej 

Tabelkę można porozcinać i przekazać uczniom do ułożenia. 

 

Dopasuj daty do wydarzeń i ułóż je w kolejności chronologicznej 

Narodziny 1923 

Debiut książkowy - tomik 

"Dlatego żyjemy" 

1952 

Publikacja wiersza pt. "Kot w 

pustym mieszkaniu" 

1991 

Nagroda Nobla 1996 

Śmierć  2012 

 

Kod QR do zadania w wersji gry w Learning apps 

 

 

 

Hasło do zdobycia: poezja 
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Zadanie 2. 

Środki poetyckie w tekstach Wisławy Szymborskiej 

Tabelkę można porozcinać i przekazać uczniom do ułożenia. 

 

Dopasuj cytat, nazwę środka poetyckiego zawartego w cytacie oraz 

funkcję tego środka. 

 

Cytat Środek poetycki Funkcja 

„Choćbyśmy 
uczniami byli 
najtępszymi w szkole 
świata” […] 

epitety - podkreślają cechy 
zjawisk, 
przedmiotów, osób… 
- wyrażają stosunek 
osoby mówiącej do 
opisywanych zjawisk, 
przedmiotów, osób… 
- zwiększają 
konkretność opisu 

„Wczoraj, kiedy twoje 
imię 
ktoś wymówił przy 
mnie głośno, 
tak mi było, jakby 
róża 
przez otwarte wpadła 
okno.” 

Porównanie - uwydatnia cechę 
zjawiska 

„Czemu ty się, zła 
godzino, 
z niepotrzebnym 
mieszasz lękiem?” 

Pytanie retoryczne - przyciąga uwagę 
odbiorcy, 
- skłania do refleksji, 
- nadaje tekstowi 
dramatyczny 
charakter. 

„Chichocze tylko 
szpilka po śmieszce z 
Egiptu.” 

Uosobienie - podkreśla emocje 
osoby mówiącej, 
- podnosi wartość 
danego elementu. 
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"Korona przeczekała 
głowę. 
Przegrała dłoń do 
rękawicy. 
Zwyciężył prawy but 
nad nogą." 

przenośnia - tworzy nowe 
skojarzenia, 
- zaskakuje, działa na 
emocje odbiorcy 

 

Kod QR do zadania w wersji gry w Learning apps:  

 

Hasło do zdobycia: liryka 
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Zadanie 3.  

Kilka ciekawostek o Wisławie Szymborskiej 

Zaznacz właściwe odpowiedzi. 

1. Wisława Szymborska naprawdę nazywała się 

a) Maria Wisława Anna Szymborska 

b) Maria Stanisława Wiesława Szymborska 

2. Poetka najbardziej związana była z: 

a) Warszawą. 

b) Krakowem. 

3. Jej wiersze zostały przetłumaczone na: 

a) 42 języki. 

b) 38 języków. 

4. Sekretarzem Poetki przez wiele lat był: 

a) Andrzej Włodek. 

b) Michał Rusinek. 

5. Wiersz pt. "Kot w pustymi mieszkaniu" jest poświęcony pamięci: 

a) Kornela Filipowicza. 

b) Alfreda Nobla. 

 

Kod QR do zadania w wersji gry w Learning apps:  

 

 

Hasło do zdobycia: kultura 

 

To zadanie można również zlecić uczniom w innej wersji – 
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 kodu QR do samodzielnego zamalowania. 

Zaznacz właściwe odpowiedzi. 

1. Wisława Szymborska naprawdę nazywała się 

- Maria Wisława Anna Szymborska. Zakoloruj wszystkie 2. 

- Maria Stanisława Wiesława Szymborska. Zakoloruj wszystkie 1. 

 

2. Poetka najbardziej związana była z: 

          - Warszawą. Zakoloruj wszystkie 4. 

- Krakowem. Zakoloruj wszystkie 3. 

 

 

3. Jej wiersze zostały przetłumaczone na: 

 - 42 języki. Zakoloruj wszystkie 5. 

-  38 języków. Zakoloruj wszystkie 6. 

 

4. Sekretarzem Poetki przez wiele lat był: 

- Andrzej Włodek. Zakoloruj wszystkie 7. 

 - Michał Rusinek. Zakoloruj wszystkie 8. 

5. Wiersz pt. "Kot w pustymi mieszkaniu" jest poświęcony pamięci: 

- Kornela Filipowicza. Zakoloruj wszystkie 9.  

- Alfreda Nobla. Zakoloruj wszystkie 10. 

 

 

 

 

Kod do zamalowania znajduje się na kolejnej stronie, jest w dużym 

formacie. 
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Kod do zamalowania: 
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Kod zamalowany: 
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Zadanie 4. 

Limeryki 

Wykorzystując szyfr GA-DE-RY-PO-LU-KI rozszyfruj jeden z limeryków 
Wisławy Szymborskiej: 

Odwkdn yrbgi ng Awgedulokd 

ltyzrmrwgł, żd tp bgyezp ałlokd 

zngć ep wrsor truip jdedn yrm 

k w szgulokd opoksrwgć skę nkm 

oyzr bksilokd ulb w aylokd oyzr zlokd.  

 
 
Podkreślone słowo, po odszyfrowaniu, stanowi tajne hasło nr 4. 
 
Hasło: rym. 
 
Zadanie 5.  
Różne miejsca odgrywają w życiu każdego z nas ważną rolę. Mamy 
swoje ulubione miejsca, są takie, do których chcielibyśmy pojechać... 
Podróże naprawdę i podróże palcem na mapie mogą wiązać się ze 
świetną zabawą literacką. Jaką? Poczytaj więcej o tym, czym są limeryki. 
A następnie za pomocą systemu what3words (what3words.com) ustal, 
jakie miejsca kryją się pod wyrazami: 
 
 
1. liczby.poziomy.filmowe 
2. musieć.tygrysy.rowerzysta 
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3. ogólna.urok.szarfa 
 
W którym mieście poetka mieszkała od 1929 roku? 
Nazwa tego miasta to ostatnie hasło zabawy. 
 
Hasło: Kraków. 
 
 
PODSUMOWANIE ZABAWY 
  

 
 

1. Hasło 1. z escape roomu. 

2. Hasło 2. z escape roomu. 

3. Hasło 3. z escape roomu. 

4. Hasło 4. z escape roomu. 

5. Hasło 5. z escape roomu. 

 

Rozwiązanie: LITERATURA 
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Kod QR do zadania w wersji gry w Learning apps:  

 
 
 

W ramach refleksji po rozwiązaniu  escape roomu zachęcam                        

do zabawy w pisanie limeryków. 

 

Opracowanie: 

Anna Pająk 

Szkoła Podstawowa nr 2 

W Nowym Dworze Gdańskim 

Grudzień 2020 


