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Literatura staropolska
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nierządem – powiedział ktoś dawno – Polska stoi to początek utworu barokowego poety. Którego?
a. Wacława Potockiego,
b. Hieronima Morsztyna,
c. Jakuba Teodora Trembeckiego.
Przyporządkuj początkowe wersy utworów do ich twórców.
a. Jak prędko toczy się ta obręcz, dzieci!
Jan Andrzej Morsztyn d
b. Wszystko po społu umiera z człowiekiem
Jan Kochanowski c
c. Zgwałciłaś, niepobożna śmierci, oczy moje
Klemens Janicki a
d. Obróć łaskawe, panno, ku mnie oczy
Mikołaj Rej b
Do podanych określeń podaj tytuły utworów.
a. Jest utworem anonimowym, pochodzącym z XV wieku. Wiąże się z charakterystycznym
dla pewnej epoki zjawiskiem fascynacji śmiercią.
…………………………………………………Rozmowa mistrza Polikarpa za
Śmiercią…………………………………………
b. Jest zaliczany do gatunku zwanego planktem, a podmiotem lirycznym jest Matka Boska
stojąca u stóp krzyża. ………………………………………Lament
świętokrzyski…………………………………………………….
c. To trójjęzyczny, przygotowany dla królowej Jadwigi zbiór psalmów Pisma Świętego.
Dzieło pochodzi z przełomu XIV i XV wieku, charakteryzuje się niezwykłą starannością
wykonania. …………………………Psałterz
floriański…………………………………………………………………
Wskaż przynajmniej trzy cechy dramatu szekspirowskiego
a. jedność czasu, miejsca i akcji
b. wiersz biały
c .obecność chóru
d. obecność scen śmierci, pojedynków, morderstw
e. nastrój grozy i niesamowitości, sceny wizyjne
f. istnienie świata fantastycznego
g. synkretyzm stylistyczny
h. bohaterowie statyczni
Zaznacz tytuł utworu, w którym poeta wędruje przez trzy dni i trzy noce.
a. Vita nuova,
b. Boska komedia,
c. Nie ma takiego utworu.
Literacki patron Dantego, którego twórczością i filozofią poeta fascynował się całe życie,
prowadzi go w Boskiej komedii. O kogo chodzi?
a. Petroniusz
b. Wergiliusz
c. Katullus
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Oświecenie
1.

2.

3.

Topos ojczyzny – tonącego okrętu wykorzystał Krasicki w satyrze :
a. Świat zepsuty
b. Biada tonącemu
c. Pijaństwo
d. w żadnej ze swych satyr nie wykorzystał tego toposu
Jakiej znanej postaci polskiego Oświecenia dotyczy poniższy dwuwiersz
„Ten nowomodny galant mszy nigdy nie miewa,
Ale tylko z damami sursum corda śpiewa”
a. Tomasza Kajetana Węgierskiego
b. Ignacego Krasickiego
c. Stanisława Staszica
Jaka powieść epistolograficzna wydana w 1761 roku, była określana w XVIII wieku „biblią
zakochanych”?
a. Moll Flanders
b. Szkarłatna litera
c. Nowa Heloiza
d. Żadna z powyższych
Romantyzm

1.

2.

3.

4.

Zabójstwo Gertrudy Komorowskiej, pierwszej żony Stanisława Szczęsnego Potockiego,
zlecone przez niezadowolonego z mariażu ojca polskiego polityka, stało się inspiracją do
napisania pierwszej polskiej powieści poetyckiej. Jaki jest jej tytuł i kto jest jej autorem
a. Maria, Antoni Malczewski
b. Zamek kaniowski, Seweryn Goszczyński
c. Wacław, Kazimierz Brodziński
Zygmunt Krasiński mimo uczucia do Delfiny Potockiej musiał z nakazu ojca poślubić inną
kobietę. Kogo Wincenty Krasiński wybrał na żonę dla swego syna?
a. Joannę Bobrową
b. Elżbietę Branicką
c. Marię Kalergis
W balladzie Romantyczność Adama Mickiewicza wieszcz prowadzi polemikę ze swoim byłym
profesorem, ukrytym pod postacią Starca, patrzącego na świat „przez szkiełko i oko”. Kto był
pierwowzorem tej postaci?
a. Jan Śniadecki
b. Kazimierz Brodziński
c. Tomasz Zan
Który z poetów polskiego romantyzmu został pobity podczas rabacji galicyjskiej
a. Teofil Lenartowicz
b. Wincenty Pol
c. Seweryn Goszczyński
Pozytywizm

1.

2.

Ile córek miał Goriot w powieści Balzaka?
a. Jedną
b. Dwie
c. Trzy
Któż jednak powie, że za tymi chmurami nie ma słońca? Z jakiej noweli pochodzi ten cytat?
a. Kamizelka
b. Latarnik
c. Antek
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3.

4.

5.

Jakie dzieło czytał Skawiński w noweli Latarnik H. Sienkiewicza?
a. Nie-boską komedię,
b. Inwokację do Pana Tadeusza
c. Bogurodzicę
Co to jest globus i kto na niego cierpiał
a. rodzaj głodu narkotykowego, który dręczył Teofila Różyca
b. migrena Emilii Korczyńskiej
c. dolegliwości gastryczne ojca Justyny Orzelskiej
Na co zmarła Nana
a. na syfilis
b. na ospę
c. popełniła samobójstwo
Młoda Polska

1.

2.

3.

4.

Wskaż prawidłowe tłumaczenia (w kolejności) pojęć élan vital i fin de siécle
a. pęd życiowy, koniec wieku
b. pragnienie życia, koniec literatury
c. koniec wieku, pęd życiowy
Tytułowa ziemia obiecana z powieści Władysława Reymonta to:
a. Łódź
b. Izrael
c. Stany Zjednoczone
Gdzie Boryna przyłapał Jagnę i Antka?
a. W łóżku
b. W brogu
c. Nie przyłapał żony z kochankiem
Jak naprawdę nazywał się Władysław Orkan?
a. Franciszek Ksawery Smaciarz
b. Józef Majcher
c. Piotr Włast
d. Orkan to jego prawdziwe nazwisko
Dwudziestolecie międzywojenne

1.

Akcja Czarodziejskiej góry Tomasza Manna toczy się :
a. w sanatorium
b. nad morzem
c. w Tatrach
2. Który z członków Skamandra jest autorem zbioru Laur olimpijski?
a. Antoni Słonimski
b. Kazimierz Wierzyński
c. Leopold Staff
d. żaden z powyższych
3. „Tutaj wisiał niegdyś obraz najjaśniejszego pana – ozwał się znów po chwili – akurat tam, gdzie
teraz wisi lustro.
4. – A tak, ma pan rację – odpowiedział Paliviec – wisiał tam, ale obsrywały go muchy, więc
zaniosłem go na strych.”
Z jakiego utworu pochodzi powyższy cytat?
a. Czarodziejska góra
b. Noce i dnie
c. Palę Paryż
d. Przygody dobrego wojaka Szwejka

3

5.

6.

Tygodnik „Wiadomości Literackie” ukazywał się od roku 1924 . kto był jego pierwszym
redaktorem naczelnym?
a. Tadeusz Peiper
b. Zofia Nałkowska
c. Mieczysław Grydzewski
d. Jalu Kurek
Który z wierszy Tuwima nie wywołał publicznego oburzenia i protestów?
a. Do prostego człowieka
b. Warszawa w roku 2000
c. Do generałów
d. Wiosna

1.

2.

3.

Literatura po 39 roku
Autorką jakiej piosenki jest Krystyna Krahelska?
a. Pałacyk Michla
b. Hej chłopcy, bagnet na broń
c. Nie jest autorką żadnej piosenki
Wskaż poprawny chronologicznie układ pokoleń literackich
a. Kolumbowie, pryszczaci, pokolenie „bruLionu”, Nowa Fala, pokolenie
Współczesności, nowa prywatność
b. Nowa Fala, nowa prywatność, Kolumbowie, pokolenie Współczesności, generacja
„bruLionu”
c. Obydwie propozycje są błędne
W którym roku ukazał się tom wierszy Pan Cogito Zbigniewa Herberta
a. 1974
b. 1981
c. 1979
Literatura po 1989 roku

1.

2.

3.

4.

5.

Kto jest autorem książki Śpiewaj ogrody:
a. Stefan Chwin
b. Paweł Huelle
c. Olga Tokarczuk
Którzy autorzy otrzymali Literacką Nagrodę Nike:
a. Stefan Chwin, Jerzy Pilch, Ignacy Karpowicz
b. Joanna Bator, Wiesław Myśliwski, Marian Pilot
c. Marek Bieńczyk, Sylwia Chutnik, Małgorzata Kalicińska
Ilona Felicjańska jest autorką książki określanej jako polska odpowiedź na Pięćdziesiąt twarzy
Greya. Jaka to książka?
a. Tabu
b. Szamanka
c. Wszystkie odcienie czerni
d. Felicjańska nie jest autorką żadnej książki
Czy Marcin Świetlicki jest autorem powieści kryminalnych?
a. tak
b. nie
c. jest współautorem powieści kryminalnych
Na podstawie jakiej powieści Magdalena Piekorz nakręciła film Pręgi
a. Gnój
b. Kabaret metafizyczny
c. Paw królowej
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