
NARZĘDZIA SPRAWDZAJ ĄCE – ANEKS DO PLANU WYNIKOWEGO 
Test ze znajomości treści lektury „Latarnik” 

– badanie umiejętności czytania ze zrozumieniem 
1. Jakiej narodowości był bohater noweli? /0 – 1/ 
…………………………………………………………………………………….. 
2. Wymień przynajmniej trzy zawody, które wykonywał w trakcie tułaczki po świecie. /0 – 3/ 
…………………………………………………………………………………….. 
3. W jakim kraju znalazł posadę latarnika? /0 – 1/ 
…………………………………………………………………………………...... 
4. Dlaczego przyjął tę posadę? /0 – 1/ 
…………………………………………………………………………………….. 
5. Czy polubił to zajęcie i co o tym świadczy? /0 – 2/ 
…………………………………………………………………………………….. 
6. Jak wykonywał swoje obowiązki? Oceń jego sumienność. /0 – 2/ 
…………………………………………………………………………………….. 
7. Dlaczego pewnego dnia zaniedbał obowiązki? /0 – 2/ 
…………………………………………………………………………………….. 
8. Jakie były tego konsekwencje? /0 – 2/ 
…………………………………………………………………………………….. 
9. Jak wytłumaczysz określenie autora: Skawiński był liściem na wietrze? /0 – 2/ 
…………………………………………………………………………………….. 
10. Przeczytaj uważnie poniższy tekst źródłowy, a następnie odpowiedz na pytania pod tym tekstem             /0 – 
12/ 
 Gazety nowojorskie doniosły o śmierci ziomka naszego, Siellawy, niegdyś obywatela gub.1 witebskiej. 
Poznałem go osobiście w czasie pobytu w Nowym Jorku, przeto mogę udzielić kilku szczegółów z jego życia i jeden 
psychologiczny. Śp. Siellawa /nie wiem, jakie miał imię chrzestne/ był to człowiek wysoko kształcony, prawy i 
szlachetny. Miał wszakże jedną dziwną monomanię: wszędzie, gdziekolwiek przebywał, zdawało mu się, że go 
szpieguje, ściga i prześladuje jeden z rządów europejskich. Stąd też nigdzie nie mógł zagrzać na długo miejsca, a 
nawet utrzymywać trwałych stosunków przyjaznych. Zdarzało się, że często, że po kilka miesięcy nie pokazywał się 
żadnemu z ziomków i zwykle nie wiedziano, gdzie mieszka. Gnany myślą, że go ścigają i prześladują, po opuszczeniu 
Europy /zdaje się w r. 1848/ zwiedził Przylądek Dobrej Nadziei, Madagaskar, Australię, Amerykę Południową, 
Środkową i nareszcie Stany Zjednoczone. 
 Powiadał mi nieraz, że za najszczęśliwsze chwile swojego życia uważa tę parę lat, które spędził na 
międzymorzu Panama, spełniając obowiązek strażnika latarni morskiej przed portem Colon – Aspinwall. 
Obowiązkiem jego było o każdej szóstej godzinie zapalać lub gasić latarnię. Mieszkał o 10 mil od brzegu, sam jeden 
śród morza na samotnej skale, której przez 26 miesięcy nie opuszczał. Co dwa tygodnie przywożono mu żywność /…/. 
Raz przysłano mu paczkę z gazetami i książkami polskimi – i to go wygnało z samotnego raju, w którym żył 
najszczęśliwszy, bez Ewy i węża, jak sam powiadał. W liczbie przysłanych mu książek była powieść Zygmunta 
Kaczkowskiego „Murdelio”. Otóż w pewien mglisty dzień Siellawa tak się zaczytał przy lampie w owej powieści, że 
wiecznym prawem zapomniał zapalić lampę latarnianą. To zmyliło jakiś okręt i o mało nie stało się powodem 
rozbicia. Zaskarżono strażnika i Sielawa stracił pracę… 

Fragment listu J. Horaina do Henryka Sienkiewicza  
  

a. Podaj 5 faktów z życia Siellawy, które Sienkiewicz przeniósł do noweli „Latarnik” /0 – 5/ 
………………………………………………………………………………… 
b. Podaj 5 faktów, które różnią życie Siellawy od życia Skawińskiego /0 – 5/  
………………………………………………………………………………… 
c. W jakim mieście autor listu poznał Siellawę? /0 – 1/ 
………………………………………………………………………………… 
d. Gdzie znajdowała się latarnia, w której pracował Siellawa? /0 – 1/ 

 
Punktacja i ocena: 
27 – 26 pkt – bardzo dobrze, możesz uznać, że lekturę znasz bardzo dobrze 
25 – 23 pkt – nieźle; nie pamiętasz może wszystkiego, ale możesz przystąpić do pracy nad lekturą 
22 – 19 pkt – średnio; mało pamiętasz, ale może w czasie wspólnej pracy w klasie zrehabilitujesz się 
18 – 15 pkt – słabo; za słabo, by móc pracować z lekturą i współpracować z nami w klasie 
14 pkt i poniżej – niedobrze; zlekceważyłeś Sienkiewicza, Skawińskiego, Siellawę i… swego polonistę 

  przygotował – Paweł Wyszkowski, Morąg 
 
 
 

                                                   
1 Skrót wyrazu „gubernia”; gubernia – okręg administracyjny 


