Kartkówka ze znajomości treści lektury
Stefan Żeromski

„SYZYFOWE PRACE”

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. Podczas jakiej por roku rozpoczyna się akcja „Syzyfowych prac”?
zima
2. Jakim pojazdem dotarli do nowej szkoły Marcin wraz z rodzicami?
wozem
3. Jakiego owada przypominała Marcinowi nauczycielka, która go przyjmowała do
szkoły?
muchę
4. Czym w owej szkole była pięciopalczasta dyscyplina?
rzemieniem do bicia
5. Co dziwnego zauważyłeś podczas odczytywania listy obecności przez nauczyciela
w Owczarach?
imiona uczniów w języku rosyjskim
6. Jaka wiadomość jeszcze bardziej pogorszyła atmosferę panującą w Owczarach?
wiadomość o przyjeździe dyrektora
7. (2pkt.) W jaki sposób nauczycielowi Wiechowskiemu przysłużyły się baby ze wsi?
Zaczęły narzekać dyrektorowi, że nie chcą takiego nauczyciela, który ich dzieci uczy
tylko śpiewać po rusku.
8. Jaką funkcję w gimnazjum w Klerykowie miał człowiek o pseudonimie pan Pazura?
woźnego
9. Kto doradził Borowiczowej korepetycje u pana Majewskiego?
Żyd
10. Podaj ile było chętnych osób do gimnazjum w Klerykowie, a ile miejsc?
100 kandydatów na 34 miejsca
11. Czym inspektor, podczas egzaminu, zaciekle grzebał w uchu?
brzozowym patyczkiem od miotły
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12. O jakiej koniecznej reformie, która miała nastąpić w każdym polskim domu, mówił
podczas egzaminów wstępnych inspektor?
o konieczności mówienia po rosyjsku w domu rodzinnym każdego dziecka
13. Jak mówiono na właścicielkę stancji, w której zamieszkał Marcinek, aby móc uczyć się
w gimnazjum w Klerykowie?
Przepiórzyca
14. Jak Gumowicza wyzywał przy całej klasie pan Majewski?
„pachciarska kobyła”
15. Jaki widok wywołał po raz pierwszy uczucie współczucia u Borowicza?
widok łzy u Gumowicza
16. Kto „opowiadał” Marcinkowi o tym, co się działo w Gawronkach podczas jego
nieobecności?
rzeka
17. Jakich dwóch języków obcych używał Żeromski, aby wprowadzać różne wtrącenia do
tekstu?
rosyjskiego, łacinę
18. Jakie kwiaty ukradł Marcinek sprzed starej kapliczki, aby podarować je matce?
bzy
19. W jakim okresie roku zmarła pani Borowiczowa?
w lecie, podczas wakacji
20. Za co Marcin Borowicz został ukarany przez pana Leima na dwie godziny w kozie?
za mówienie po polsku
21. Czym młody Borowicz był częstowany w teatrze?
cukierkami
22. Czym chciał Marcina poczęstować inspektor, a on odmówił, obawiając się, że to
podstęp?
papierosem
23. Jak miał na imię ośmioletni chłopiec, któremu Jędruś Radek udzielił korepetycji?
Władzio
24. Dlaczego w progimnazjum wyśmiewano się z Radka?
Ponieważ był ze wsi i mówił po polsku.
25. Czym młody Borowicz obrzucił Majewskiego w zamian za jego wszystkie złe czyny?
błotem
26. Jak miała na imię ukochana Marcinka?
Anna
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