
057 Chłopi - Władysław Reymont 5
Test jednokrotnego wyboru

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.

1. Czyim synem jest Jaś, w którym kocha się Jagna? 

     a)     młynarza 
     b)     kowala 
     c)     organisty 
     d)     wójta 

2. Gdzie wrzucili Jagusię mieszkańcy Lipiec? 

     a)     do stawu 
     b)     na wóz z gnojem 
     c)     na taczkę 
     d)     do lasu 

3. Gdzie udali się na pielgrzymkę parafianie z Lipiec? 

     a)     do Wilna 
     b)     do Częstochowy 
     c)     do Niepokalanowa 
     d)     do Rzymu 

4. Przeciw czemu protestował Antek? 

     a)     wywiezieniu Jagny 
     b)     wysokim podatkom 
     c)     ?ruskiej? szkole 
     d)     sprzedaży lasu Żydom 

5. Autor ?Chłopów? zmienił nazwisko by: 

     a)     jego nazwisko brzmiało bardziej ?światowo? 
     b)     uchodzić za obcokrajowca 
     c)     powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska 
     d)     przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem 

6. Ile morgów zimie Boryna przepisuje ukochanej? 

     a)     6 morgów 
     b)     4 morgi 
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     c)     3 morgi 
     d)     13 morgów 

7. Jak nazywał się trzeci syn Antka i Hanki? 

     a)     Witek 
     b)     Maciej 
     c)     Roch 
     d)     Kuba 

8. Co Maciej Boryna kupił Jagnie na jarmarku? 

     a)     korale 
     b)     wstążkę 
     c)     chustkę jedwabną 
     d)     chustkę jedwabna i wstążkę 

9. Co zanosił Kuba proboszczowi? 

     a)     ustrzelone kaczki 
     b)     złowione ryby 
     c)     upolowane kuropatwy 
     d)     zebrane grzyby 

10. Kto miał kupić podlesie? 

     a)     Ormianie 
     b)     zruszczeni Polacy 
     c)     niemieccy Żydzi 
     d)     Cyganie 

11. Na czym grał Pietrek? 

     a)     na skrzypkach 
     b)     na harmonii 
     c)     na organkach 
     d)     na harmonijce 

12. Kto był tajemniczym złodziejem w chacie Boryny? 

     a)     Pietrek 
     b)     kowal 
     c)     Antek 
     d)     Kuba 

13. W czyjej obronie stanął Antek na Wilczych Dołac? 
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     a)     wójta 
     b)     kowala 
     c)     Mateusza 
     d)     ojca 

14. Co nie należy do cech powieści modernistycznej? 

     a)     zaburzenie proporcji między wątkami 
     b)     synkretyzm stylistyczny 
     c)     metaforyka oniryczna 
     d)     luźna kompozycja 

15. Co nie należy do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej? 

     a)     zjednoczeniowa i patriotyczna ? siła gromady 
     b)     nieuchronność przemijania 
     c)     wpływ gromady na jednostkę 
     d)     konflikt pokoleń 

16. Co nie wyznacza rytmu życia mieszkańców Lipiec? 

     a)     święta i obrzędy 
     b)     prace rolnicze 
     c)     rocznice urodzin bohaterów 
     d)     poranki i wieczory
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