Kartkówka ze znajomości treści lektury
Adam Mickiewicz

„DZIADY CZ. II”

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. Drugą część „Dziadów” poprzedza motto: „Są dziwy na niebie i na ziemi, o których nie
śniło się waszym filozofom”. Od jakiego angielskiego poety Mickiewicz zaczerpnął te
słowa?
od Szekspira (cytat z „Hamleta”)
2. Kto ciągle powtarzał te frazę: „Głucho wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to
będzie…”?
chór
3. Kto prowadzi obrządek dziadów?
Guślarz
4. Czyje duchy zostały najpierw przywołane? Podaj imiona.
duchy dzieci – Józia i Rózi
5. Wymień min. dwie potrawy, jakie ludzie przygotowali dla duchów.
pączki, ciasto, mleko, owoce, jagody
6. O co proszą dzieci?
o dwa ziarnka gorczycy
7. Jaki duch został przywołany w drugiej kolejności?
duch Złego Pana, widmo, głos
8. Dokąd chce pójść drugi duch?
do piekła (nie chce iść do nieba)
9. (2pkt.) O co do jedzenia prosi drugi duch?
o wodę i dwa pszenicy ziarnka
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10. Wymień dwa ptaki z chóru ptaków nocnych, które zaczęły oskarżać drugiego ducha
o ich złe traktowanie za życia.
Kruk i Sowa
11. Jaki duch przybywa do kaplicy trzeci w kolejności (jako przedstawiciel duchów
pośrednich)?
duch dziewczyny (Zosi)
12. (2pkt.) W czyim towarzystwie przybywa trzeci duch?
baranka i motylka
13. W jakim wieku umiera trzeci duch?
19. lat
14. Podaj jego przewinienie.
nie przyjmowała miłości od zalotników, wyśmiewała adoratorów
15. Jaki „wyrok”, jaką przyszłość guślarz przepowiada dziewczynie?
dwa lata „latać” między niebem a ziemią, w samotności
16. (2pkt.) Co wiemy na temat ostatniego przybysza w kaplicy? Jak on się zachowuje?
mężczyzna z pąsową pręgą na sercu (ślad po próbie samobójczej), nie mówi, ciągle
milczy
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