Kartkówka ze znajomości treści lektury
Agata Christie

„DWANAŚCIE PRAC HERKULESA”
(wybrany utwór detektywistyczny)

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. Czego dotyczyła pierwsza rozmowa Herkulesa Poirota i doktora Burtona
(przedstawiona we wprowadzeniu)?
imion
2. Czym w wolnym czasie chciałby się zajmować Poirot?
uprawą dyń
3. Podaj nazwę pierwszej z dwunastu prac Herkulesa.
Lew z Nemei
4. Kim dla Poirota była panna Lemon?
sekretarką
5. Co (zamiast pieniędzy) pani Samuelson znalazła w kopercie, którą zostawiła dla
porywaczy pekińczyka?
czyste kartki
6. Kto stał za porywaniem pekińczyków? Kto dowodził całą akcją?
Panna Amy Carnaby, siostra niepełnosprawnej Emily
7. (2pkt.) Z jakiego powodu zmarła żona pana Oldfielda? Kto się do tego przyczynił?
została otruta arszenikiem przez siostrę Harrison
8. W jakich językach pojawiają się wtrącenia w tekście powieści?
francuskim i angielskim
9. Czy to prawda, że Herkules Poirot współpracował z ministrem spraw zagranicznych
i z premierem?
tak
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10. Czym było „X – ray News”?
tygodnikiem, gazetą
11. Do jakiej dziedziny życia publicznego użyto określenia „stajnia Augiasza”?
do polityki, opinii publicznej zbudowanej na doniesieniach prasowych
12. Jakiej narodowości były dwie kobiety, w których Harold widział zło? Pomyślał nawet
o nich „Okropne istoty (…) Jak drapieżne ptaki.”?
polskiej
13. Kim jest poliglota?
osoba biegle mówiąca w kilku językach
14. Przez kogo Eliese Clapton płakała i czuła się nieszczęśliwa?
przez męża, przez jego chorobliwą i nieuzasadnioną zazdrość
15. Co to znaczy, że Poirot zastosował metodę grzechotki z brązu? Co znaczył ten szyfr?
że wysłał telegram
16. W czym detektyw Poirot wykrył trującą substancję?
w kremie do golenia
17. Z którą sprawą detektywa Poirota kojarzy Ci się hasło: „Sztuka to luksus. Nakarmić
głodnych.”?
„Pas Hippolity”, sprawa nr 9, sprawa kradzieży obrazu Rubensa z Galerii Simpsona
18. Czym w istocie było stowarzyszenie nazywające się Stadem Pasterza?
sektą
19. Co robiły młode kobiety w metrze, które irytowały tą czynnością Poirota (było to
w ostatnim rozdziale powieści)?
szydełkowały
20. Jak nazywało się miejsce, w którym asystentka detektywa zamówiła dla niego stolik?
Piekło
21. Na jaki temat Alice (przyszła synowa hrabiny) pisze książki?
psychologia przestępców
22. Kim był Cerber?
psem pilnującym Piekła
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