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Kartkówka ze znajomości treści lektury 

Lucy Maund Montgomery  

„ANIA Z ZIELONEGO WZGÓRZA” 

 

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. Który z bohaterów pełnił następujący zakres obowiązków: 
- prowadzenie gospodarstwa domowego, 
- prowadzenie kółka krawieckiego, 
- prowadzenie szkółki niedzielnej,  
- kierownictwo parafialnym oddziałem koła pomocy, 
- działalność w Stowarzyszeniu Misyjnym? 
Pani Małgorzata Linde 

2. Kim jest Maryla dla Mateusza? 
siostrą 

3. Gdzie był sierociniec, z którego Cuthberowie mieli zaadoptować małego chłopca? 
W Nowej Szkocji 

4. Czyje to słowa: „Na powietrzu lepiej działa wyobraźnia”? 
Ania Shirley 

5. Jaki Ania miała pomysł na spędzenie nocy, gdyby Mateusz po nią nie przyjechał? 
na drzewie czereśni 

6. Ania wyobrażała sobie różne rzeczy, np. że ma inną sukienkę, że ma fiołkowe oczy itd. 
Ale wobec jakiego elementu jej wyglądu, jej ogromna wyobraźnia była bezradna? 
wobec rudych włosów 

7. Dlaczego Ania zawsze zamyka oczy, gdy przejeżdża przez most? 
boi się, że się złoży na pół i wpadnie do wody 

8. Jak Ania chciała, aby ją nazywano? 
Kordelią 

9. Kim z zawodu byli rodzice Ani? 
nauczycielami 
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10. Ile lat ma Ania, gdy przyjeżdża na Zielone Wzgórze? 
11 lat 

11. Co się stało z rodzicami Ani? 
umarli na Febrę 

12. Kim dla Ani były Katie i Violetta? 
wymyślonymi przyjaciółkami (odbicie lustrzane w biblioteczce, echo) 

13. Kto Ani powiedział, że znał kiedyś dziewczynkę o rudych włosach, które z czasem 
zmieniły się na kasztanowe? 
Pani Małgorzata Linde 

14. O jakiej sukience marzy Ania? 
z bufiastymi rękawami 

15. Komu Ania ślubuje dozgonną przyjaźń? 
Dianie Barry 

16. Jak Gilbert przezywał Anię? 
marchewka 

17. Kim był pan Philips? 
nauczycielem 

18. Gilbert ofiarował Ani cukierek w kształcie serduszka. Jaki widniał na nim napis? 
„Jesteś słodka” 

19. Jakim napojem, zamiast sokiem malinowym, Ania poczęstowała Dianę? 
winem porzeczkowym 

20. Jaka kara za to spotkała Anię? 
nie mogła spotykać się z Dianą 

21. Co sprawiło, że kara została odwołana? 
fakt, że Ania uratowała chorą na krup mała dziewczynkę – Minnie May 

22. Którego miejsca zabarwionego przez swoją wyobraźnię bała się Ania? 
Lasu Duchów 

23. Jakiej pomyłki dokonała Ania przyprawiając tort z okazji odwiedzin pastora? 
Zamiast wanilii dodała lekarstwa na żołądek 

24. Nazwa ulubionej zabawy dzieci z Avonlea. 
„podpuchy” 

25. Dlaczego Ania musiała ściąć włosy? 
bo zafarbowała je na zielono 

26. Kim Ania chciała zostać, gdyby była mężczyzną? 
pastorem 

27. Który numer na egzaminie do Queens Academy miała Ania? 
13.  
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28. Co znaczy zwrot „tycjanowskie włosy”? 
rude 

29. Kto zdobył stypendium Avery’ego? 
Ania 
 
 
 
 
 

 

 

 


