
Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany. 

Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jedna jest poprawna, zaznacz ją na karcie   

odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedź E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest pytań. 

Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania. 
 

 Adam Mickiewicz Sonety krymskie 

Pielgrzym 

U stóp moich kraina dostatków i krasy, 

Nad głową niebo jasne, obok piękne lice; 

Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice 

Dalekie i — niestety! jeszcze dalsze czasy? 

 

Litwo! piały mi wdzięczniéj twe szumiące lasy, 

Niż słowiki Bajdaru, Salhiry dziewice; 

I weselszy deptałem twoje trzęsawice, 

Niż rubinowe morwy, złote ananasy. 

 

Tak daleki, tak różna wabi mię ponęta; 

Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku 

Do téj, którą kochałem w dni moich poranku? 

 

Ona w lubéj dziedzinie, która mi odjęta, 

Gdzie jéj wszystko o wiernym powiada kochanku, 

Depcąc świeże me ślady czyż o mnie pamięta?  

 

 

 Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy tekst: 

A) jest utworem poetyckim     B) nie należy do literatury pięknej  

C) należy do literatury dydaktyczno - umoralniającej  D) został napisany stylem potocznym  
 

2. Przywołany utwór należy do: 

A) epiki   B) literatury faktu   C) liryki  D) dramatu 
 

3. Osobą mówiącą w przedstawionym tekście jest: 

A) narrator  B) podmiot liryczny C) ktoś postronny   D) człowiek nieznający myśli bohatera lirycznego 
 

4. Linijka w powyższym tekście to: 

A) kwestia   B) riposta    C) wers     D) rozdział  
 

5. Powyższy tekst jest wierszem: 

A) stroficznym  B) stychicznym (bez podziału na zwrotki)    C) białym   D) wolnym  
 

6. Przywołany tekst pisany jest: 

A) jedenastozgłoskowcem   B) ośmiozgłoskowcem   C) trzynastozgłoskowcem   D) wierszem nieregularnym   
 

7. Tytuł tekstu wskazuje na: 

A) osobę, która się w nim wypowiada B) adresata    C) czas akcji    D) miejsce akcji  
 

8. Osoba wypowiadająca się: 

A) wyraża wprost swoje uczucia    B) nie wspomina o swoich uczuciach   

C) przedstawia swoje uczucia w sposób pośredni    D) opowiada o czyichś uczuciach   
 

9. Obecnie mówiący: 

A) powraca do ojczyzny    B) jest w swoim kraju  

C) jest człowiekiem młodym    D) przebywa poza swoją ojczyzną 
 

10. Przeszłość dla mówiącego: 

A) to czasy, do których nie chce wracać  B) była okresem szczęśliwym  

C) to czas rozczarowań     D) jest gorsza od teraźniejszości 
 

 Pytania za 4 punkty 

11. Miejsce, w którym mówiący znajduje się obecnie, jest dla niego: 

A) krainą szumiących lasów   B) miejscem, którego nienawidzi   C) piękną krainą  D) źródłem radości   

 

12. Z tekstu możemy wywnioskować, że mówiący: 

A) odnalazł spokój w życiu      B) nie przywiązuje się ani do miejsc, ani do ludzi   

C) odciął się od swojej przeszłości     D) nie potrafi cieszyć się tym, co go otacza 
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13. Mówiący odczuwa: 

A) euforię  B) tęsknotę   C) rozdrażnienie    D) niepokój  
 
14. Z wypowiedzi mówiącego możemy wywnioskować, że: 

A) obecnie kocha piękne lice (towarzyszącą mu uroczą kobietę) B) dawna miłość wciąż jest dla niego ważna    

C) nie jest stały w uczuciach       D) piękno natury ważniejsze jest dla niego od miłości 
 
15. Mówiący:   

A) wie, że został na zawsze zapamiętany przez swoją dawną miłość B) nie jest pewien swoich uczuć   

C) pragnie zostać zapomniany   D) nie jest pewien teraźniejszych uczuć swojej dawnej kochanki  
 
16. W wypowiedzeniu U stóp moich kraina dostatków i krasy: 

A) występuje przyimek    B) nie ma wyrazów jednosylabowych   

C) nie ma rzeczowników w dopełniaczu    D) nie ma przydawki  
 
17. Wyraz krasa: 

A) nie odmienia się przez przypadki     B) jest jednosylabowy    

C) ma to samo znaczenie co wyraz dostatek   D) należy do stylu poetyckiego 
 
18. W sformułowaniu kraina dostatków i krasy mamy: 

A) porównanie    B) wyliczenie      C) przenośnię    D) personifikację   
 
19. Wypowiedzenie Litwo! jest : 

A) wtrąceniem   B) apostrofą czyli zwrotem do adresata   C) cytatem    D) zwrotem do czytelnika    
 
20. W wypowiedzeniu Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice /Dalekie (…)? : 

A) nie ma podmiotu     B) występuje podmiot domyślny   

C) podmiotem jest wyraz serce    D) podmiotem jest wyraz okolice  
 
 Pytania za 5 punktów 

21. Wyrazy okolice dalekie: 

A) są w tym samym przypadku    B) mają formę celownika   

C) w dopełniaczu mają tę samą końcówkę    D) nie odmieniają się przez przypadki   
 
22. Wyraz dalekie: 

A) jest przysłówkiem   B) ma dwie sylaby   C) ma więcej liter niż głosek   D) jest w stopniu wyższym    
 
23. Podkreślone sformułowanie w wypowiedzeniu wzdycham bez ustanku: 

A) to przydawka   B) wskazuje na podmiot   C) określa rzeczownik   D) występuje w funkcji okolicznika 
 
24. Sformułowanie w dni moich poranku : 

A) nie ma charakteru metafory     B) jest peryfrazą (omówieniem) słowa młodość    

C) wskazuje na miejsce     D) jest animizacją (ożywieniem)  
 
25. Wyraz weselszy:  

A) to przysłówek      B) jest przymiotnikiem w stopniu wyższym    

C) jest przysłówkiem w stopniu najwyższym  D) nie odmienia się przez przypadki   
 
26. W wypowiedzeniu Dlaczegoż roztargniony wzdycham bez ustanku: 

A) występuje podmiot domyślny    B) mamy podmiot logiczny   

C) nie ma podmiotu       D) podmiotem jest wyraz roztargniony    
 
27. W wyrazie pielgrzym: 

A) są trzy sylaby       B) spółgłosek jest dwa razy więcej niż samogłosek   

C) jest tyle samo liter co głosek     D) są dwie samogłoski 
 
28. Wyrazy stóp, lice, czasy: 

A) są dwusylabowe       B) są rzeczownikami   C) mają formę mianownika  D) mają formę liczby pojedynczej  
 
29. Podkreślony wyraz w sformułowaniu dziedzinie, która mi odjęta: 

A) jest przymiotnikiem     B) ma formę bezokolicznika   

C) jest czasownikiem w formie imiesłowu   D) jest formą osobową czasownika   
 
30. Wyrazem trzysylabowym jest forma: 

A) roztargniony    B) kraina     C) depcąc     D) wdzięczniej 


