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TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO 

DLA SEMESTRU V LO W ROKU SZKOL. 2020/2021 
 

1. Grupy poetyckie XX- lecia międzywojennego to: 

 turpiści i egzystencjaliści; 

 skamandryci i turpiści; 

 skamandryci, awangarda, futuryści; 

 

2. Cechy poezji skamandryckiej to: 

 nawiązania do teraźniejszości i codzienności, poeta uczestnik życia, język potoczny;  

 nawiązania do starożytności, poeta kapłan sztuki, język patetyczny;  

 nawiązania do przyszłości, poeta wieszcz, język artystyczny; 

 

3. Manifest awangardy krakowskiej - 3 x M, czyli :MIASTO. MASA. MASZYNA. Objaśnij 

ideały koncepcji T. Peipera. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Przedwiośnie S. Żeromskiego : 

 powieść tendencyjna; 

 powieść przygodowa; 

 powieść społeczno-polityczna; 

 

5. Cezary Baryka :  

 popierał rewolucjonistów w Rosji; 

 gardził komunistami rosyjskimi;  

 dojrzewał do odpowiedzialności w trudnym czasie rewolucji w Rosji; 

 

6. Przedwiośnie zawiera trzy propozycje programów naprawy Polski. Wymień je: 

 a)……………………………………………………………………………………….. 

 b)………………………………………………………………………………………. 

 c)……………………………………………………………………………………… 

 

7. Przestroga przed wiatrem od wschodu to aluzja do: 

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Wymień kobiety w życiu Cezarego Baryki i określ, jaką funkcję spełniły. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 
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9. Program rewolucjonistów w Przedwiośniu zawierał propozycje: 

 egalitaryzmu, przejęcia władzy, równego podziału dóbr; 

 elektryczności dla wszystkich, dostępności dóbr szklanych domów, estetyki ich 

wykonania; 

 reformy armii, reformy monetarnej, reformy rolnictwa; 

 

10. Tytuł Przedwiośnie nawiązuje do roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość. 

Uzasadnij tę tezę w trzech zdaniach. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

11. Wyjaśnij sens otwartego zakończenia w Przedwiośniu. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Granica Z. Nałkowskiej jest przykładem powieści:  

 politycznej;  

 społecznej;  

 psychologicznej; 

 

13. Gł. bohater Z. Ziembiewicz pochodził z rodziny:  

 zubożałej arystokracji;  

 zubożałej burżuazji;  

 zubożałej szlachty; 

 

14. Zenon Ziembiewicz zrobił karierę dzięki: 

 rodzinie Tczewskich;  

 wpływom Cecylii Kolichowskiej;  

 układom z Marianem Chąźbą; 

 

15. Zenon kochał najbardziej:  

 Elżbietę Biecką;  

 Justynę Bogutównę; 

 żadnej kobiety nie pokochał; 

 

 16. Jakie pytania stawia Granica jako powieść psychologiczna? Podaj trzy przykłady. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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17. Dlaczego Z.Ziembiewicz popełnił samobójstwo? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................................ 

 

18. Na czym polega eksperyment literacki Ferdydurke W. Gombrowicza?  

 treści i formie utworu;  

 treści, formie i języku; 

 formie i języku; 

 

19. Wymień miejsca pobytu Józia – bohatera Ferdydurke. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

20. Co mogą oznaczać słowa klucze użyte w Ferdydurke? 

 Pupa - 

…………………………………………………………………………………………. 

 Łydka - 

………………………………………………………………………………………… 

 Gęba - 

………………………………………………………………………………………….. 

 Kupa - 

………………………………………………………………………………………….. 

 

21. W. Gombrowicz twierdzi: człowiek to wieczysty aktor. Uzasadnij, że to prawda. 

………………………………………………………………………………………………….

….………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

 

22. Za co została skrytykowana szkoła w Ferdydurke W.Gombrowicza? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA……………………………………………………………….. 

ILOŚĆ PUNKTÓW…………………………………………………………………………… 

OCENA……………………………………………………………………………………….. 
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