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Klasa  VIII - 07.05.20r. 

 

Temat: Charles  Dickens  - "Opowieść  wigilijna" - przypomnienie  przed  egzaminem. 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy, nie  po  to  daję  Wam  tydzień  czasu  na  napisanie  wypracowania, żebyście  

mi  pisali  jak  się  upomnę, że  jak  najszybciej  napiszecie  i  odeślecie. Jeśli  tydzień  czasu  

to  za  dużo, to  mi  napiszcie - będę  Wam  dawała  góra  dwa  dni. 

Z  dzisiejszą  powtórką  będzie  się  wiązać  kolejne  zadanie - więc  osoby, które  nie  

pracują,  niech  nie  narzekają, że  zadaję  za  dużo  i  nie  wyrabiają  z  czasem. 

 

W  materiałach  ksero  na  stronach  38 - 39  macie omówienie  zagadnień  związanych  z  

lekturą - proszę  przeczytać. Sięgnijcie  też  po  notatki  z  zeszytu  z  zeszłego  roku. 

 

Poniżej  przesyłam  Wam  test - czytania  ze  zrozumieniem - związany  z  fragmentem  

tekstu  "Opowieść  wigilijna". 

 

Proszę  go  rozwiązać  i  przesłać  mi  odpowiedzi  do  poniedziałku - 11  maja. 

Sposób  odsyłania  odpowiedzi  już  znacie :) numer  pytania  i  odpowiedź :) 

 

Na  rozwiązanie  testu  macie  45  minut - starajcie  się  tego  czasu  nie  przekraczać. 

 

Powodzenia :) 

 

  Pewnego  razu - było  to  właśnie  w  wigilię  Bożego  Narodzenia - stary  

Scrooge  siedział  przy  pracy  w  swym  kantorze. Dzień  był  przejmująco  mroźny, 

wietrzny  i  mglisty. 

- Wesołych  Świąt, wuju. Niech  cię  Bóg  ma  w  swojej  opiece - zawołał  młody, 

sympatyczny  głos. 

 Był  to  siostrzeniec  Scrooge'a, który  wszedł  tak  nagle  i  szybko, że  Scrooge  

dopiero  wtedy  zauważył  jego  obecność, kiedy  siostrzeniec  do  niego  przemówił. 

- Cóż  znowu  za  głupstwa? - mruknął  Scrooge. 

- Święta  nazywasz  głupstwem, wuju? - zawołał. - Jestem  pewien, że  tak  nie  myślisz. 

- Właśnie, że  tak  myślę - odrzekł  Scrooge. - I  mam  zupełną  słuszność. Wesołych  Świąt!! 

Jaki  ty masz  powód, aby  być  wesołym? Jaki  ty  możesz  mieć  powód  do  wesołości? Ty, 

biedak? 

- Doskonale - roześmiał  się  siostrzeniec, zacierając  ręce. - A  jaki  ty  masz  powód, aby  

być  ponurym, wuju? Jaką  ty  możesz  mieć  przyczynę  smutku? Ty, bogacz? 

Scrooge, któremu  nie  przychodziła  do  głowy  żadna  inna  odpowiedź, powtórzył  znowu: 

- Głupstwo. 
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- Nie  bądź  taki  kwaśny,  wuju - rzekł  siostrzeniec. 

- Czy  mogę  być  inny? - gderał  cierpko  wuj - kiedy  zmuszony  jestem  żyć  w  świecie  

głupców? "Wesołych  Świąt..." Do  licha  z  wesołymi  świętami. Czymże  są  święta  

Bożego  Narodzenia  dla  ciebie  na  przykład, jeśli  nie  terminem  płacenia  rachunków, na  

które  nie  ma  pieniędzy. Z  każdym  Bożym  Narodzeniem  jesteś  o  rok  starszy, lecz  ani  

o  włos  bogatszy. 

- Przyznaję, że  wiele  jest  rzeczy, z  których  mogłem  osiągnąć  korzyści, a  z  których  

jednak  nie  korzystałem - odparł  siostrzeniec. - Między  innymi  święta  Bożego  

Narodzenia. Mimo  to  zawsze, gdy  się  zbliżają  święta, myślę  o  nich  nie  tylko  jako  o  

świętej  i  czcigodnej  pamiątce  dla  całego  chrześcijańskiego  świata, ale  także  jako  o  

chwilach  bardzo  upragnionych. Są  to  bowiem  chwile  dobre, pokrzepiające, miłościwe, 

radosne. Są  to, według  mego  przekonania, w  długim  kalendarzu  rocznym  jedyne  dnie, 

kiedy  wszyscy, kobiety  i  mężczyźni  jakby  na  podstawie  wspólnej  ugody  otwierają  swe  

zaryglowane  serca  i  myślą  o  biedniejszych  bliźnich, widząc  w  nich  rzeczywiście  braci  

i  towarzyszy  podróży  do  grobu, a  nie  odmienną  rasę  stworzeń  dążących  w  inną  

stronę. I  dlatego, wuju, choć  święta  te  nigdy  nie  przyczyniły  mi  w  kieszeni  ani  

odrobiny  srebra  lub  złota, wierzę, że  przyniosły  mi  niejedno  dobro  i  że  dadzą  mi  

jeszcze  wiele  radości. Dlatego  też  zawsze  powtarzam: niech  będą  błogosławione! 

- Jesteś  nie  lada  mówcą. Dziwi  mnie, dlaczego  dotychczas  nie  zasiadasz  w  

parlamencie. 

- Nie  gniewaj  się, wuju. Przyjdź  do  nas  jutro  na  obiad. 

- Bądź  zdrów - mruknął  Scrooge. 

- Pomyślności  w  Nowym  Roku! 

- Żegnaj - brzmiała  odpowiedź. 

 Siostrzeniec  wyszedł  z  pokoju  bez  słowa  gniewu. Przy  drzwiach zatrzymał  się, 

wpuścił  jakichś  dwóch  jegomościów. Byli  to  poważni  obywatele  o  przyjemnej  

powierzchowności; zdjąwszy  kapelusze, stanęli  przy  biurku  Scrooge'a. Trzymając  w  

rękach  jakieś  książki  i  papiery, skłonili  mu  się  uprzejmie. 

 

1. Przytoczony  fragment  ma  formę: 

A. monologu B. dialogu     C. opowiadania  z  dialogiem  D. opowiadania 

 

2. Siostrzeniec  Scrooge'a - oznacza  to, że  bohater  jest 

A. mężem siostry  Scrooge"a  B. bratem  siostry  Scrooge'a 

C. wnukiem  siostry  Scrooge'a  D. synem  siostry  Scrooge'a 

 

3. Zaznacz  Prawda / Fałsz 

a) Siostrzeniec  przyszedł  do  Scrooge'a, aby  złożyć  mu  życzenia  świąteczne  i  zaprosić  

na  obiad. 

b) Wuj  nie  lubi  świąt, ale  chętnie  przyjął  zaproszenie  na obiad. 
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c) Siostrzeniec  ceni  święta, bo  wzbogacają  go  duchowo  i  radośnie  spędza  ten  czas. 

d) Scrooge  uważa  ludzi  obchodzących  święta  za  głupców. 

 

4. Słowa  Scrooge'a  skierowane  do  siostrzeńca: "Jesteś  nie  lada  mówcą. Dziwi  mnie, 

dlaczego  dotychczas  nie  zasiadasz  w  parlamencie"  

A. wyrażają  podziw  i  uznanie  dla  elokwencji  siostrzeńca. 

B. wyrażają  ukrytą  złośliwość, ironię  Scrooge'a 

C. wyrażają  propozycję  zasiadania  siostrzeńca  w  parlamencie. 

 

5. Przeczytaj  uważnie  tekst  i  znajdź  10  błędów. 

Pewnego  razu - było  to  właśnie  w  dzień  Bożego  Narodzenia - stary  Scrooge  siedział  

przy  pracy  w  swym  warsztacie. Dzień  był  przejmująco  mroźny, wietrzny  i  słoneczny. 

- Wesołych  Świąt, wuju. Niech  cię  Święty  Wojciech  ma  w  swojej  opiece - zawołał  

młody, sympatyczny  głos. 

Był  to  bratanek  Scrooge'a, który  wszedł  tak  nagle  i  szybko, że  Scrooge  od  razu  

zauważył  jego obecność, kiedy  bratanek  do  niego  przemówił. 

- Cóż  znowu  za  głupstwa? - ryknął  Scrooge. 

- Wielkanoc  nazywasz  głupstwem, wuju? - zawołał. - Jestem  pewien, że  tak  nie  

powiedziałeś. 

 

6. Wyrażenie  "zaryglowane  serca:  odnosi  się  do: 

A. Freda B. Scrooge'a C. kobiet  i  mężczyzn D. biednych  i  bliźnich 

 

7. Czego  nie  zrobił  Fred? 

A. Zachowywał  się  wobec  wuja  uprzejmie B. Wyszedł  od  rozgniewany. 

C. Błogosławił  święta  D. Życzył  Scrooge'owi  pomyślnego  Nowego  Roku 

 

8. Zaznacz  fałszywe  zdanie 

a) W  ostatnim  akapicie  występują  dwa  imiesłowy. 

b) W  ostatnim  akapicie  zostały  użyte  czasowniki  w  trybie  rozkazującym 

c) W  ostatnim  akapicie  trzy  zdania  są  złożone, a  jedno  pojedyncze. 

 

9. Z  wypowiedzi  siostrzeńca  wymień  3  cechy  Scrooge'a, o  których  młodzieniec  

mówi  mu  wprost. 

 

10. Scrooge  powiedział, że  musi  żyć  w  świecie  głupców. Podaj  eufemizm  do  

rzeczownika  "głupiec" 

 

 

 


