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Darba lapa zināšanu pārbaudei literatūrā
J. PORUKA STĀSTS “PĒRĻU ZVEJNIEKS”
Vārds, uzvārds ______________________________ Klase ______Datums _____________________________
Vietnes Letonika.lv lasītavā http://www.letonika.lv/lasitava meklē J.Poruka stāstu „Pērļu zvejnieks”,
lasi to un pasvītro pareizo atbildi!
1. Dzirdot Vairoga stāstu par Gaujas pērlēm, Ansis nolemj tās meklēt, lai kļūtu turīgs un
a) apprecētos ar Zentu,
b) uzceltu mātei un tēvam māju,
c) varētu mācīties Rīgā, ģimnāzijā.
2. Muižkungs Tālheims sniedz Ansim mācību:
a) sapņo un izbaudi sapņu saldumu,
b) nesapņo, esi jautrs, smejies par cilvēkiem,
c) kaislīgi mīli sievietes!
3. Zenta mīlestības pārņemto Ansi atraidīja, jo
a) viņu nemīlēja, bet satikās naudas dēļ,
b) kaislīgi mīlēja Artūru,
c) uzskatīja par sapņotāju, kas viņu darīs nelaimīgu.
4. Pirms došanās uz Rīgu Tālheims Ansi materiāli pabalstīja ( iedeva 135 rubļus), jo
a) pašam bērnu nebija un Ansi uzskatīja par labu zēnu,
b) cerēja, ka vajadzības gadījumā Ansis arī viņam palīdzēs,
c) draudzējās ar Anša tēvu.
5. Rīgā Ansis katru sestdienu gāja
a) pastaigāties pa pilsētu,
b) dzert alu uz Parka pagrabu,
c) uz teātri.
6. Ansis Rīgā piepelnījās,
a) slaukot ielas,
b) strādājot teātrī,
c) vadot privātstundas.
7. Nomira Anša māte, un, kamēr Ansis sēdēja pie mirušās mātes, Zenta
a) precējās ar Artūru,
b) bazārā dejoja ar Artūru,
c) vienatnē apraudāja Anša zaudējumu.
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8. Pēc mātes bērēm Tālheims Ansim atklāja, ka jūtas parādnieks, jo
a) puisis pret viņu pārāk labi izturējies,
b) jūtas laimīgs un tic Anša lielajam garam,
c) kādreiz aizņēmies no vecā Vairoga naudu.
9. Tālheims organizēja bazārā izklaidi un savākto ieejas naudu deva Ansim
a) mācībām,
b) bēru izdevumiem,
c) parādu nomaksai.
10. Pēc mātes nāves Ansim mierinājumu sniedza
a) poēzijas baudīšana,
b) jauna mīlestība,
c) matemātikas apgūšana.
11. Beidzis ģimnāziju, Ansis
a) iekārtojās darbā Rīgā,
b) dzīvoja mājās pie tēva,
c) devās uz Drēzdeni studēt mūziku.
12. Kad Ansis iemīlēja Annu Blūms, Tālheims ieteica
a) censties izprast, vai tā ir īsta mīlestība,
b) mācīties, strādāt un bēgt no sievietēm,
c) šo mīlestību sargāt kā dārgu pērli.
13. Ansis centās Annu aizmirst, jo
a) negribēja ciest mīlestības dēļ un viņu sāpināt,
b) tēvs iebilda pret dēla aizraušanos,
c) bija nolēmis doties svešumā.
14. Anna, saņēmusi vēstuli no mātes, devās uz mājām un pēc kāda laika sūtīja ziņu, ka
a) mīl Ansi un drīz pie viņa atgriezīsies,
b) māte piespiedusi precēt kādu radinieku,
c) pārstājusi Ansi mīlēt.
15. Ansis savārdzis ilgstoši gulēja, jo
a) bija noguris, daudz fiziski un garīgi strādājot,
b) viņam bija krūšu kaite,
c) bija pārmācījies.
16. Tālheims un Anna satikās
a) Drēzdenes konservatorijā,
b) Anša un Annas kāzās,
c) pie Anša kapa.

