
056 Chłopi - Władysław Reymont 4
Test jednokrotnego wyboru

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.

1. W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła: 

     a)     ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi 
     b)     Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca 
     c)     wszystkie odpowiedzi są prawdziwe 
     d)     niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia 

2. Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali: 

     a)     koszulę Antka 
     b)     zapaskę Jagusi 
     c)     szalik Jasia 
     d)     czapkę wójta 

3. W czyim domu Tereska pracowała jako pomoc? 

     a)     wójtów 
     b)     Borynów 
     c)     organistów 
     d)     kowala 

4. Ile ziemi miał Maciej Boryna? 

     a)     24 morgów 
     b)     18 morgów 
     c)     38 morgów 
     d)     32 morgów 

5. Jakiej wysokosci Hanka wpłaciła kaucję za Antka? 

     a)     1000 rubli 
     b)     400 rubli 
     c)     500 rubli 
     d)     200 rubli 

6. Ile domów było w Lipcach? 

     a)     ponad czterdzieści chałup 
     b)     ponad siedemdziesiąt chałup 
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     c)     ponad pięćdziesiąt chałup 
     d)     ponad sześćdziesiąt chałup 

7. Kto postrzelił Kubę Soche? 

     a)     dziedzica 
     b)     kłusownika 
     c)     myśliwego 
     d)     borowego 

8. Kto przyczynił się do zdechnięcia krowy Boryny? 

     a)     borowy 
     b)     młynarz 
     c)     kowal 
     d)     dziedzic 

9. Gdzie znajduję posadę Antkowi jego żona? 

     a)     karczmie 
     b)     tartaku 
     c)     młynie 
     d)     lesie 

10. Wyraz ?paskudnik? jest dowodem na obecność stylizacji: 

     a)     młodopolskiej 
     b)     fleksyjnej 
     c)     składniowej 
     d)     leksykalnej 

11. Co jest przykładem odwołania się do symboli? 

     a)     bitwa o las 
     b)     opowieść Rocha 
     c)     scena wesela Boryny 
     d)     scena śmierci Macieja Boryny 

12. Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku, rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla 

     a)     Prawda 
     b)     Fałsz 

13. W jakieg gminie leżały Lipce? 

     a)     Tymów 
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     b)     Janowo 
     c)     Janów 
     d)     Nieszporów 

14. Kto przekazywał wiadomości od Antka z więzienia Hance? 

     a)     kowal 
     b)     wójt 
     c)     młynarz 
     d)     Roch 

15. Ile lat poeata pisał powieść? 

     a)     7 lat 
     b)     11 lat 
     c)     3 lata 
     d)     2 lata 

16. Jaką historię opowiada Rocho przy obieraniu kapusty? 

     a)     o niewiernym uczniu Pana Jezusa 
     b)     o zmartwychwstaniu Pana Jezusa 
     c)     o miłosierdziu Pana Jezusa 
     d)     o psie Pana Jezusa 

17. Po co Roch przybył do Lipiec? 

     a)     by uczyć mieszkańców wsi 
     b)     by znaleść żonę 
     c)     z powodów osobistych 
     d)     z braku pieniędzy 

18. Co spowodowało wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem? 

     a)     zamknięciu tartaku 
     b)     wyrębie lasu 
     c)     sprzedaży młyna 
     d)     odebraniu ziemi za długi 

19. W którym roku ukazały się pierwsze dwa tomy Chłopów? 

     a)     1904 roku 
     b)     1898 roku 
     c)     1902 roku 
     d)     1906 roku
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