Kartkówka ze znajomości treści lektury
Henryk Sienkiewicz

„LATARNIK”

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. Niedaleko jakiej miejscowości leży Aspinwall?
niedaleko Panamy
2. W jaki sposób latarnik był zaopatrywany w pożywienie?
łódź z Aspinwall jeden raz dziennie przywoziła mu żywność i wodę
3. (2pkt.) Za pomocą czego latarnik daje znaki w ciągu dnia, a za pomocą czego podczas
nocy?
w dzień – rozwiesza różnobarwne flagi wedle wskazówek baromertu
w nocy – zapala światło
4. W jakim języku (obcym) padają wtrącenia na kartach „Latarnika”?
w języku angielskim
5. Podaj trzy starcia militarne, w których uczestniczy Skawiński.
powstanie listopadowe, wojna domowa w Hiszpanii, powstanie na Węgrzech, wojna
secesyjna, walki Napoleona III
(wystarczy, jeśli uczeń wymieni tylko trzy z nich)
6. Na kogo spadł kłopot znalezienia nowego latarnika?
na konsula/ambasadora Stanów Zjednoczonych
7. W jaki dzień tygodnia latarnik mógł opuścić wyspę?
w niedzielę
8. Wymień trzy profesje, jakie uprawiał Skawiński.
kopacz złota, poszukiwacz diamentów, strzelec rządowy, uprawa roli na farmie,
handlowiec, kowal, majtek na statku, harpunnik na wielorybniku, praca w fabryce
cygar, latarnik
9. Czym jest nostalgia?
tęsknotą za ojczyzną
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10. Ile rozdziałów ma „Latarnik”?
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11. (2pkt.) Kto przysłał Skawińskiemu książki i dlaczego?
Polskie Towarzystwo z Nowego Yorku, ponieważ kiedyś przesłał Towarzystwu połowę
swojej pensji
12. Jaki las podziwiał Skawiński ze swej wysepki?
tropikalny, podzwrotnikowy
13. Ile lat minęło odkąd Skawiński nie widział kraju (w momencie, gdy zaczął czytać „Pana
Tadeusza”)?
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14. Co śniło się Skawińskiemu zaraz przed tym, gdy stracił posadę na latarni?
Polska z „Pana Tadeusza”
15. Kto przyszedł po Skawińskiego, gdy ten nie zapalił latarni?
Johns, strażnik portowy
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