Kartkówka ze znajomości treści lektury
Juliusz Słowacki

„BALLADYNA”

Kartkówki z lektury umieszczane na moim blogu mają za zadanie jedynie sprawdzić znajomość
lektury. Proponuję zatem, aby uczniowie nie notowali pytań, tylko od razu same odpowiedzi. Nigdy
nie wymagałam pełnych zdań (oczywiście tylko w przypadku tej formy sprawdzianu ), dlatego
podaję krótkie odpowiedzi. Ułatwia to pracę uczniowi, nauczycielowi, a także oszczędza czas lekcji.
Większość pytań jest za jeden punkt, tylko w przypadku tych, przy których ilość jest podana, są
punktowane wyżej. Należy o tym fakcie uprzedzić uczniów.

1. Jak się nazywa pan zamku?
Kirkor
2. Kim z zawodu był Filon?
pasterzem
3. Kogo pan zamku odwiedza w celi na samym początku dramatu?
Pustelnika – Popiela III
4. Jak miała na imię fantastyczna królowa, która zakochała się w człowieku - Grabku?
Goplana
5. O kim Grabek powiedział „wywiędły schabek”?
o Goplanie
6. Na jaką część ciała u dziewczyn Grabek zwracał uwagę w pierwszej kolejności?
na małą nóżkę
7. Pomiędzy którymi dziewczętami Kirkor miał problem dokonać wyboru żony?
między Balladyną a Aliną
8. Jaki sposób poddał wdowie i Kirkorowi Skierka, aby okazało się, która z nich ma
zostać królową?
konkurs na uzbieranie jak największej ilości malin
9. Kto zabił Alinę?
Balladyna
10. Kto pierwszy znalazł nieżyjącą Alinę?
Filon
11. W jaką postać wcieliła się Goplana, oszukując przy tym Balladynę?
w Alinę
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12. (2pkt.) Po czym wdowa poznawała, że wraca do domu Alina, a po czym, że Balladyna?
Alina – jaskółki leciały w jej kierunku, a później latały nad jej głową
Balladyna – jaskółeczki skrywały się pod słomą
13. Jak Balladyna wytłumaczyła matce nagłe zniknięcie siostry?
stwierdziła, że uciekła z jakimś młokosem
14. (2pkt.) Gdzie matka zauważyła u Balladyny krew?
na czole i w pierścionku
15. W jakie drzewo zamienił się Grabiec?
w wierzbę
16. Kto przyjechał w odwiedziny do wdowy, gdy ta już siedziała na zamku z Balladyną,
a jej córka kazała tego gościa odprawić?
kuma wdowy - Barbara
17. Kto pierwszy odkrył prawdę o morderstwie Balladyny?
Pustelnik
18. Jaką funkcję na zamku Kirkora pełnił Kostryn?
naczelnika straży
19. (2pkt.) Z ilu aktów składa się „Balladyna” i jak jest zatytułowany krótki tekst po
ostatnim akcie?
z pięciu aktów, epilog
20. Określ miejsce akcji „Balladyny”.
Gniezno, jezioro Gopło i jego okolice
21. (3pkt.) „Gdzie okienkami dwie różyczki błysną, gdzie dach słomiany …” Kto, w jakiej
sytuacji i do kogo wypowiedział de słowa?
Pustelnik, do Kirkora, gdy ten szukał żony
22. (4pkt.) W jaki sposób zginęła Balladyna, a w jaki Alina? Podaj okoliczności, kto je zabił
i jak.
Alinę zabiła jej siostra, nożem, podczas zbierania malin
Balladyna, gdy jest już w zamku, zostaje trafiona piorunem, Bóg wymierza jej
sprawiedliwość
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