Kartkówka ze znajomości treści lektury
Charles Dickens

„OPOWIEŚĆ WIGILIJNA”

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 miał na imię wspólnik Scrooge’a i przed iloma laty zmarł?
Marley; przed siedmioma
2. (2pkt.) Jaki napis widniał na szyldzie firmy Scrooge’a?
„Scrooge and Marley”
3. Na samym początku, przy okazji opisu wyglądu, Scrooge został porównany do
pewnego narzędzia, jakiego?
do gwoździa
4. Pomiędzy jakimi osobami nawiązała się pierwsza rozmowa opisana w lekturze?
pomiędzy Scrooge’em a jego siostrzeńcem Fredem
5. Jakie wynagrodzenie otrzymywał bohater zatrudniony przez Scroog’a?
15 szylingów tygodniowo
6. Jaki tytuł ma pierwszy rozdział „Opowieści wigilijnej”?
„W kantorze” lub „Duch Marleya” (w zależności od wydania)
7. Czyją twarz zobaczył Scrooge na młotku do kołatania?
Marleya
8. (2pkt.) W domu Scrooge’a na kaflach pieca były przedstawione różne sceny i postaci.
Z jakiego tekstu literackiego one pochodzą? Wymień jedną postać, która była tam
namalowana.
z Biblii; Kain, Abel, królowa Saby, aniołki, Abraham, Mojżesz (wystarczy jeśli uczeń
poda jedną z tych postaci)
9. Kim był pierwszy duch, który odwiedził Scrooge’a? Podaj jego imię i nazwisko.
Jakub Marley
10. Jak miał na imię Scrooge?
Ebenezer
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11. O jakiej nadziei dla Scrooge’a wspomina Marley? Przed czym go uprzedza?
o tym, że nawiedzą go jeszcze trzy duchy
12. Kim był pierwszy duch według zapowiedzi Marleya?
duch wszystkich ubiegłych wigilii Bożego Narodzenia
13. W jakiej książce był zaczytany mały Scrooge?
w „Robinsonie Kruzoe”
14. Kim dla Scrooge’a była Funny?
siostrą
15. Kim był drugi duch według zapowiedzi Marleya?
duch obecnej wigilii Bożego Narodzenia
16. Jaką szczególną właściwość miały krople spadające z pochodni drugiego ducha?
dawały pokój, zgodę, szczęście, zadowolenie
17. Gdzie w pierwszej kolejności duch przyszłości zabrał Scrooge’a?
na giełdę w Londynie
18. (2pkt.) W jakim miejscu skończyła się przechadzka Scrooge’a i ducha przyszłości i co
tam zobaczyli?
na cmentarzu, grób Scrooge’a
19. Jakiego zakupu dokonał Scrooge zaraz po swojej przemianie?
kupił wielkiego indyka
20. (2pkt.) Jakie słowa Chrystusa zostały przywołane na końcu opowieści?
„Miłujcie się nawzajem” lub „Niech was wszystkich Bóg błogosławi (w zależności od
przekładu; 2p. przyznaje się, gdy uczeń napisze cytat, 1p. gdy przywoła jego sens)
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