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Pytania za 3 punkty
1. Powyższy fragment tekstu pochodzi z:
A) poematu
B) dramatu

C) powieści

2. Cechą charakterystyczną powyższego tekstu jest:
A) obecność narratora
B) opisowość

C) obecność podmiotu lirycznego

D) noweli
D) podział na role

3. O okolicznościach, w których rozgrywa się akcja sztuki dowiadujemy się:
A) z tekstu pobocznego (tzw. didaskaliów)
B) z wypowiedzi narratora wszechwiedzącego
C) z opisów
D) z wypowiedzi narratora obserwatora
4. Kwestia to:
A) przerwa w przedstawieniu teatralnym
C) tekst wygłaszany przez bohatera

B) kostium bohatera
D) wyłącznie wierszowana wypowiedź bohatera

5. Powyższa scena ma charakter:
A) tragiczny
B) komiczny

C) podniosły

D) smutny

6. Z kontekstu sceny możemy wywnioskować, że rozgrywa się ona:
A) w domu Cześnika
B) w domu Papkina
C) na drodze
7. Na początku sceny dowiadujemy się, że Papkin:
A) nigdy nie opuszcza domu Cześnika
C) właśnie wrócił z podróży

B) wybiera się w podróż
D) jest w trakcie podróży

8. O tym, że scena rozgrywa się w dawnych czasach świadczy cytat:
A) mój Papkin tu piechotą / Przywędrował całą drogę
C) Tak że z nowej mej kolaski /Gdzieś po drodze tylko trzaski
9. Prawdą jest, że Papkin:
A) wygląda jak typowy polski szlachcic
C) nie jest ubrany w tradycyjny polski strój

D) w gospodzie

B) Ćmy, komary.
D) A ja za to ręczyć mogę

B) nie nosi broni
D) mówi z rozwagą

10. Z pierwszej wypowiedzi Papkina dowiadujemy się, że:
A) służy on Cześnikowi
B) jest przyjacielem Cześnika
C) rozkazuje Cześnikowi
D) pierwszy raz spotyka Cześnika
Pytania za 4 punkty
11. Papkin chce sprawiać wrażenie człowieka:
A) zabawnego B) poświęcającemu się bez reszty swojej misji

C) lekko traktującego życie

12. Cechą charakterystyczną dla Papkina jest:
A) odwaga
B) zamiłowanie do przygód

C) brawura

13. Stosunek Cześnika do Papkina można określić jako:
A) wrogi
B) kpiarski

C) przyjacielski

D) towarzyskiego

D) skłonność do fantazjowania
D) uniżony

14. Z powyższej sceny wynika, że:
A) nie tylko Cześnik nie wierzy Papkinowi
C) przygody Papkina wydają się wiarygodne

B) Papkin jest zręcznym kłamcą
D) tylko Cześnik przejrzał Papkina

15. Wypowiedź Dyndalskiego Gdzieś na wrony jest przykładem komizmu:
A) postaci
B) słownego
C) sytuacyjnego

D) żadnego z wymienionych

16. Wypowiedzenie Bóg z waszmością, mój Cześniku:
A) to zdanie dwukrotnie złożone
C) to równoważnik zdania

B) to zdanie pojedyncze
D) to zadanie współrzędnie złożone

17. Sformułowanie pędząc cwałem:
A) składa się z dwóch czasowników
C) składa się z dwóch rzeczowników

B) nie zawiera rzeczownika
D) zawiera rzeczownik

18. Wyraz szkapa oznacza konia:
A) okazałego
B) szybkiego

C) pociągowego

19. Czasownik przywędrował:
A) ma formę czasu teraźniejszego

B) jest nieodmienny C) ma cztery sylaby

D) wynędzniałego
D) ma formę bezokolicznika

20. W wypowiedzeniu mój Papkin tu piechotą przywędrował całą drogę:
A) występuje zaimek
B) nie ma przymiotnika
C) wszystkie rzeczowniki mają formę mianownika
D) jest wyraz pięciosylabowy
Pytania za 5 punktów
21. W zdaniu z poprzedniego zadania:
A) nie występuje podmiot
C) nie ma orzeczenia
22. W wyrazie piechotą:
A) są dwie sylaby

B) są cztery sylaby

B) podmiotem jest Papkin
D) orzeczenie nie jest wyrażone czasownikiem
C) jest więcej liter niż głosek

D) są cztery spółgłoski

23. Wyrazy wystrzelony i wypalony:
A) mają znaczenia przeciwne
C) mają różną liczbę sylab

B) mają to samo znaczenie
D) mają równą ilość spółgłosek

24. Wyraz patrz:
A) nie jest czasownikiem
C) jest czasownikiem w trybie rozkazującym

B) należy do nieodmiennej części mowy
D) jest czasownikiem w trybie oznajmującym

25. Wyraz niegłupi jest:
A) wyrazem niepodlegającym stopniowaniu
C) przymiotnikiem w stopniu równym

B) przysłówkiem
D) czasownikiem w formie nieosobowej

26. W wypowiedzeniu Wywróciłem się sto razy:
A) występuje podmiot domyślny
C) nie ma podmiotu

B) mamy podmiot logiczny
D) podmiot wyrażony jest za pomocą rzeczownika

27. Wyraz sto:
A) jest liczebnikiem głównym
C) to liczebnik zbiorowy

B) ma dwie samogłoski
D) nie jest liczebnikiem

28. Podkreślony wyraz w sformułowaniu z nowej mej kolaski:
A) jest zaimkiem dzierżawczym
B) jest przysłówkiem
C) pełni w zdaniu funkcje dopełnienia
D) jest zaimkiem osobowym
29. Wyrazem jednosylabowym jest forma:
A) tylko
B) całą

C) mój

D) mogę

30. W wypowiedzeniu Tak że z nowej mej kolaski/Gdzieś po drodze tylko trzaski można znaleźć:
A) okolicznik czasu
B) jedną przydawkę
C) dwa orzeczenia
D) dwie przydawki

