
Dzień dobry, 

Dzisiaj w ramach zajęć z języka polskiego przedstawię Ci najważniejsze 
informacje o książce „Romeo i Julia”. Potem poproszę Cię o wykonanie 
zadania. 

 

 

Na placu miejskim w Weronie dochodzi do walki sług z dwóch wrogich sobie 

rodzin: Kapuletów i Montekich. Benwolio, siostrzeniec pana Monteki i 

przyjaciel Romea, powstrzymuje walczących. Na szczęście 
interweniuje książę Eskalus, który pod groźbą kary śmierci rozkazuje 

zaprzestania ciągłego zakłócania spokoju w mieście. Kapulet planuje wydać swą 
córkę Julię za Parysa, krewnego księcia Eskalusa. Tego wieczoru wydaje bal, na 

którym Julia i Parys mają się poznać. O balu dowiadują się 
przypadkiem Romeo i Benwolio. Na balu Romeo poznaje Julię, w której się 
zakochuje. 

Nocą Romeo zakrada się do ogrodu Kapuletów. Julia rozpacza, że kłótnia 

pomiędzy ich rodzicami jest przeszkodą dla ich miłości. Oboje są gotowi wyrzec 
się nazwiska, własnego rodu, byle tylko być ze sobą. Wyznają sobie miłość i 
postanawiają wziąć potajemnie ślub. W tym celu Romeo udaje się do ojca 
Laurentego, który wyraża zgodę, licząc, że związek tych dwojga pogodzi 

pokłócone rodziny. 

Niestety w kolejnej awanturze mszcząc śmierć Merkucja, Romeo zabija Tybalta 

i zostaje wygnany z Werony. Aby być blisko ukochanej, udaje się do ojca 
Laurentego. Zakonnik postanawia mu pomóc, radzi wyjechać do Mantui i 
przeczekać złe chwile. Romeo tak czyni, w nocy jeszcze spotyka się z Julią. 

https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/81546-benwolio
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-gimnazjum/83889-ksiaze
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/82511-parys
https://www.bryk.pl/slowniki/slownik-bohaterow-literackich-liceum/82642-romeo


Zakonnik pomaga dziewczynie, daje jej płyn, który po wypiciu wywołuje letarg 
podobny do śmierci, a następnie układa plan: Julia zostanie pochowana, wtedy 

też przybędzie powiadomiony o wszystkim Romeo i zabierze ją z 
Werony. Dzień przed  ślubem Julia wypija napój. Rankiem rodzina Kapuletów 
odkrywa, że dziewczyna umarła. Julia zostaje pochowana w rodzinnym 

grobowcu. Nic nie wiedzący o tym Romeo, do którego nie dotarł 
posłaniec, zabija się widząc ją martwą. Po obudzeniu się z letargu Julia przebija 

się sztyletem. 

Rody godzą się nad grobem swoich dzieci. 

 

Zadanie dla Ciebie 

Proszę odpowiedz na pytania do tekstu i zapisz odpowiedź w zeszycie: 

1. Które rodziny są ze sobą pokłócone? 

………………………………………………………………………………. 

2. Kto jest bohaterem książki? 

.................................................................................................................... 

3. Gdzie dzieją się wydarzenia? 

………………………………………………………………………………. 

4. Gdzie Romeo poznał Julię? 

………………………………………………………………………………. 

5. Dlaczego Romeo został wygnany z Werony? 

………………………………………………………………………………. 

6. Jak kończy się historia Romea i Julia? 

……………………………………………………………………………….. 

Powodzenia 

Aneta Trojanowska 



 


