Kartkówka ze znajomości treści lektury
Maria Konopnicka

„MENDEL GDAŃSKI”

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. Od ilu lat Mendel Gdański prowadzi swój warsztat introligatorski?
od 27 lat
2. W jakim wieku jest Mendel?
67. lat
3. Opisz krótko, jakie relacje panują między nim i jego sąsiadami.
ciepłe, życzliwe, pomagają sobie wzajemnie, wszystko o sobie wiedzą
4. Jak miała na imię żona Mendla?
Resia
5. Ile dzieci miała Lija?
jedno
6. Co w wyglądzie ukochanego wnuka wzbudza lęk u Mendla?
przezroczysta cera, wątłe piersi, pochylone barki
7. Wymień jeden element ubioru Mendla, jaki przywdziewał w piątek na rozpoczęcie
Szabatu.
żupan czarny, pas, jarmułka
8. Dlaczego pewnego dnia Kubuś przyszedł do domu bez czapki?
Bo jakiś chłopak zaczął go wyzywać „Żyd”, więc Kuba uciekał i zgubił czapkę.
9. Co według Mendla jest kryterium oceny człowieka? Podaj przynajmniej jedną cechę.
uczciwość, dobroć, pożyteczność dla innych
10. Który z sąsiadów Mendla twierdził, że Żydów powinni bić za to, że są Żydami?
zegarmistrz
11. Wytłumacz znaczenie imienia Mendel - dlaczego on nosi takie imię?
urodził się jako piętnaste dziecko
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12. O czym świadczy nazwisko Mendla?
o jego polskim pochodzeniu
13. Kto ostrzegł Mendla o zbliżającym się pogromie Żydów?
student
14. Co krzyczał Mendel, gdy trafiono Kubusia kamieniem w głowę?
„Adonai! Adonai!”
15. Kto stanął w obronie starego Żyda i przeciwstawił się rozwścieczonemu tłumowi?
student
16. Dlaczego Mendel jest w żałobie?
bo umarło jego serce dla miasta Warszawy
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