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Kartkówka ze znajomości treści lektury 

Joseph Conrad 

„JĄDRO CIEMNOŚCI” 

 

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. Podaj nazwę jachtu, na pokładzie którego kapitan Marlow snuje swoją opowieść. 
Nellie 

2. Co stało się ze statkiem, którym Marlow miał dowodzić? 
zatonął, rozbił się 

3. (2pkt.) Zaraza bezrozumnej chciwości przenikała to wszystko, jak trupi odór. 
a/ O czym mówi ten fragment? 
o kości słoniowej 

b/ Jaki to środek stylistyczny? 
porównanie 

4. O czym traktowała tajemnicza wiadomość w trzcinowej chacie? 
aby się spieszyć, ale płynąć ostrożnie 

5. Jakiej narodowości był młody człowiek, który opiekował się młodym Kurtzem? 
rosyjskiej 

6. Opisz kilkoma epitetami wygląd Kurtza w momencie, gdy Marlow zobaczył go po raz 
pierwszy. 
wychudzony, schorowany, władający tłumem 

7. O kim mówiono, że jest posłańcem miłosierdzia i nauki? 
o Kurtzu 

8. Do jakich radykalnych rozwiązań uciekał się Kurtz w celu wymuszania dostaw kości 
słoniowej? 
do używania broni palnej, do mordowania buntowników, nabijania ich głów na pal 

9. Jakim pragnieniem kieruje się w swych działaniach Kurtz? 
pragnieniem bogactwa i władzy 
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10. Z jakimi słowami na ustach umiera Kurtz? 
„Ohyda, ohyda”, „Zgroza! Zgroza!” (zależy od tłumaczenia) 

11. Co Marlow otrzymuje od Kurtza tuż przed jego śmiercią? 
dokumenty dla przedstawicieli spółki handlowej i działalności w kolonii 

12. Kto, i z czyjego polecenia, ginie podczas ataku tubylców na statek? 
sternik, z polecenia Kurtza 

13. Z kim spotyka się Marlow po powrocie do Europy? 
z narzeczoną Kurtza 

 

 


