
054 Chłopi Władysław Reymont 1
Test jednokrotnego wyboru

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź na każde pytanie.

1. Jak miała na imię żona Antka? 

     a)     Jagna 
     b)     Hanka 
     c)     Józia 
     d)     Magdalena 

2. Jak miał na imię parobek, którego szkolił Kuba? 

     a)     Witek 
     b)     Mateusz 
     c)     Szymon 
     d)     Jędrek 

3. Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają: 

     a)     zasiewy 
     b)     sianokosy 
     c)     wykopki 
     d)     żniwa 

4. Jaka pora roku rozpoczyna 1 część utworu? 

     a)     Wiosna 
     b)     Lato 
     c)     Jesień 
     d)     Zima 

5. Kim w przyszłości miał zostać syn wiejskiego organisty? 

     a)     organistą 
     b)     księdzem 
     c)     wójtem 
     d)     żołnierzem 

6. Gdzie planował uciec Antek planował uciec do: 

     a)     Kanady 
     b)     Prus 
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     c)     Australii 
     d)     Ameryki 

7. Maciej Boryna umiera: 

     a)     w domu 
     b)     w stodole 
     c)     na polu 
     d)     w sadzie 

8. Jaki tytuł nosi ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta? 

     a)     Lato 
     b)     Jesień 
     c)     Zima 
     d)     Wiosna 

9. Gdzie w zbożu ukrył pieniądze stary Boryna? 

     a)     w oborze 
     b)     w komorze 
     c)     na strychu 
     d)     w sieni 

10. Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na: 

     a)     gruźlicę 
     b)     ospę 
     c)     świnkę 
     d)     zapalenie płuc 

11. Ile ziemi otrzymała Jagusia od Boryny? 

     a)     12 morgów 
     b)     8 morgów 
     c)     6 morgów 
     d)     10 hektarów 

12. Kto zostaje wypędzony z domu Boryny? 

     a)     Antek z rodziną 
     b)     Jagustynka 
     c)     Kuba 
     d)     Witek i Kuba 

13. Kto obciął sobie nogę? 
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     a)     Maciej Boryna 
     b)     Mateusz 
     c)     Kuba 
     d)     Witek 

14. Czym jest ?Bróg?? 

     a)     pora siewów 
     b)     narzędzie rolnicze 
     c)     miara zboża 
     d)     stóg siana 

15. Co przynosili swatowie do Jagusi? 

     a)     Kołacza 
     b)     Wódkę 
     c)     Worek pszenicy 
     d)     Piękną chustę 

16. Z jakiego powodu zostaje aresztowany wójt? 

     a)     niemoralnego prowadzenia się 
     b)     brakuje pieniędzy w gminnej kasie 
     c)     defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu 
     d)     romansu z Jagną 

17. Jak nazywa się autor "Chłopów"? 

     a)     Władysław Jan Rejmont 
     b)     Stanisław Józef Reymont 
     c)     Władysław Stanisław Reymont 
     d)     Władysław Stanisław Rej 

18. Gdy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza
wszystko: 

     a)     niewdzięczności ludzi 
     b)     biedzie 
     c)     posagowi 
     d)     sobie
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