
055 Chłopi Władysław Reymont 3
Test jednokrotnego wyboru

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.

1. Ile rodzeństwa miała Jagna? 

     a)     2 braci 
     b)     1 brata 
     c)     1 siostrę 
     d)     1 brata i 1 siostrę 

2. Kogo Jagusia poprosiła o modlitwę za ojca? 

     a)     Księdza 
     b)     Jagustynkę 
     c)     Agatę 
     d)     Rocha 

3. Gdzie Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny? 

     a)     kościoła 
     b)     domu Boryny 
     c)     karczmy 
     d)     domu sołtysa 

4. Ile lat miała Jagna gdy wychodziła za Boryne? 

     a)     22 
     b)     19 
     c)     30 
     d)     24 

5. Jak miały na imię córki Macieja Boryny? 

     a)     Jagna i Agata 
     b)     Józka i Magda 
     c)     Hanka i Józka 
     d)     Magda i Hanka 

6. Kogo Antek nazywa judaszem i skąpcem? 

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

7. W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się: 

     a)     Młodopolski stylizator 
     b)     Realistyczny obserwator 
     c)     Wiejski gaduła 
     d)     Modernistyczny opowiadacz 

8. W jakim czasie toczy się właściwa akcja utworu? 

     a)     sześciu miesięcy 
     b)     dwunastu miesięcy 
     c)     ośmiu miesięcy 
     d)     dziesięciu miesięcy 

9. Ile razy żenił się Maciej Boryna. 

     a)     nie miał żadnej (był kawalerem) 
     b)     3 
     c)     2 
     d)     1 

10. Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o: 

     a)     wojnach 
     b)     leniwym koniu 
     c)     królach 
     d)     górach 

11. Ile trwało Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów? 

     a)     3 dni 
     b)     1 dzień 
     c)     2 dni 
     d)     4 dni 

12. Czego jest powieściowym przykładem Jagustynka? 

     a)     wdowy po zamożnym chłopie 
     b)     dziedziczki 
     c)     żebraczki 
     d)     komornicy 

13. Jak nazywali się parobkowieBoryny? 
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     a)     Antek i Witek 
     b)     Jambroży i Witek 
     c)     Mateusz i Kuba 
     d)     Kuba i Witek 

14. Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie: 

     a)     Antka Boryny 
     b)     Hanki 
     c)     Kuby 
     d)     Jagny 

15. Ile lat miał Maciej Boryna? 

     a)     56 
     b)     57 
     c)     58 
     d)     59 

16. Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica: 

     a)     Benedykt 
     b)     Jacek 
     c)     Zbigniew 
     d)     Andrzej 

17. Kiedy Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry? 

     a)     latem 
     b)     jesienią 
     c)     zimą 
     d)     wiosna 

18. Kto nauczał dzieci wiejskie? 

     a)     Jaś 
     b)     Roch 
     c)     Kuba 
     d)     Ksiądz
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