
 

    KLASA 6a      lekcja 6  z lektury 

 

 
Temat :  Sprawdzian wiadomości z lektury „Ania z Zielonego Wzgórza”. 

 

Zadania dla uczniów: 

 

Dzisiaj na podsumowanie pracy z lekturą : 

- zapisz w zeszycie temat lekcji.  

 

Napisz sprawdzian! Nie musisz przepisywać pytań, tylko udzielaj odpowiedzi pełnymi 

zdaniami. Zapisz  je w formie pliku tekstowego, koniecznie podpisz pracę i  prześlij w dniu 

dzisiejszym pod adres :  (jeśli nie masz możliwości, zrób czytelne zdjęcie notatki ) 

zdzislawa.janowska@sp6sanok.pl      ( ja go sobie wydrukuję)  Powodzenia 

 

Ponieważ to ostatnia lekcja przed świętami, życzę Wam i Waszym Rodzinom zdrowia, 

spokoju i choć odrobiny relaksu w tych trudnych czasach.   
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    Sprawdzian wiadomości z lektury     …………………………………. 

 
 

1. Który z bohaterów lektury pełnił tyle obowiązków: 

- prowadzenie gospodarstwa domowego, - prowadzenie kółka krawieckiego, 

- prowadzenie szkółki niedzielnej,- kierownictwo parafialnym oddziałem koła pomocy, 

- działalność w Stowarzyszeniu Misyjnym? ………………………………………… 

 

2. Kim jest Maryla dla Mateusza?    ………………………………………… 

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

………………………………………………….. 

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

……………………………………………. 

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

……………………………………………. 

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? 

…………………………………………………………. 

7. Dlaczego Ania zawsze zamykała oczy, gdy przejeżdżała przez most ?                                                        

…………………………………….. 

8. Jak Ania chciała, aby ją nazywano? 

 …………………………………………………. 

9. Kim z zawodu byli rodzice Ani? 

…………………………………………. 

10. Ile lat ma Ania, gdy przyjeżdża na Zielone Wzgórze? 

……………………………………… 

11. Co się stało z rodzicami Ani? 

…………………………………….. 

12. Kim dla Ani były Katie i Violetta? 

…………………… 

13. Kto Ani powiedział, że znał kiedyś dziewczynkę o rudych włosach, które z czasem 

zmieniły się na kasztanowe? 

…………………………………………. 

14. O jakiej sukience marzyła Ania? 

…………………………………….. 

15. Komu Ania ślubowała dozgonną przyjaźń? 

 …………………………………………. 

16. Jak Gilbert przezywał Anię? 

……………………………………. 

17. Kim był pan Philips? 

…………………………………… 

18. Gilbert ofiarował Ani cukierek w kształcie serduszka. Jaki widniał na nim napis? 

……………………………………… 

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

……………………………………. 

20. Jaka kara za to spotkała Anię? 

………………………………………………. 

21. Co sprawiło, że kara została odwołana? 

 …………………………………………………………. 

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



 ……………………………. 

 

23. Jakiej pomyłki dokonała Ania przyprawiając tort z okazji odwiedzin pastora? 

 …………………………. 

24. Nazwa ulubionej zabawy dzieci z Avonlea. 

……………………………… 

25. Dlaczego Ania musiała ściąć włosy? 

………………………………. 

26. Kim Ania chciałaby zostać, gdyby była mężczyzną? 

…………………………… 

27. Który numer na egzaminie do Queens Academy miała Ania? 

…………………………….. 

28. Co znaczy zwrot „tycjanowskie włosy”? 

…………………………………………. 

29. Kto zdobył stypendium Avery’ego? 

………………………………………. 

 
 
 


