Test znajomości treści opowiadania Do światła – Bursztyny Zofii Kossak Szczuckiej
1. Wśród bohaterów nie występuje:
a) Ignacy Konarski,
b) Stanisław Konarski,
c) Cyprian Norwid.
2. Podczas postoju Konarski postanowił:
a) zobaczyć kolegium,
b) odpocząć na przyzbie austerii,
c) odwiedzić znajomych.
3. Stanisław Konarski przygotował:
a) projekt reformy rolnej,
b) projekt reformy szkolnictwa,
c) projekt przebudowy miasta.
4. Konarski spotkał się z:
a) papieżem Benedyktem XIV,
b) ojcem Augustynem,
c) papieżem Piusem XII.
5. W
a)
b)
c)

XVII-wiecznej szkole nie uczono:
geografii, chemii, fizyki,
retoryki, matematyki,
łaciny, praw obywateli.

6. ,, Myśli uleciały do ciemnego, ubogiego kraju” – o jakim kraju jest
mowa?
a) prowincji afrykańskiej,
b) Litwie,
c) Rzeczypospolitej.
7. Na podstawie opowiadania wyjaśnij znaczenie słowa kolegium
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Test znajomości treści opowiadania Pod lipą – Bursztyny Zofii Kossak Szczuckiej
1. Dwór czarnoleski był:
a) obszerny, na lipie znajdowało się gniazdo bocianie,
b) niski, na wielkiej topoli znajdowało się gniazdo bocianie,
c) niewielki, z lipą od strony warzywnika.
2. Pod lipą znajdowały się:
a) stół i ławy,
b) stół i pojedyncze stołki,
c) ławy wokół miejsca na ognisko.
3. Jan Kochanowski będzie jeszcze radował się lipą:
a) jeden rok,
b) dziesięć lat,
c) pięćdziesiąt lat.
4. Kochanowski oczekiwał:
a) kasztelana Łęczyckiego,
b) hrabiego Komorowskiego,
c) podsędka Łąckiego.
5. W opowiadaniu nie pojawia się fragment utworu:
a) ,,Czego chcesz od nas, Panie”,
b) ,,Na zdrowie”,
c) ,,Dzbanie mój pisany”.
6. Dziedzic czarnoleski lubił:
a) grać w szachy,
b) grać w karty,
c) jeździć konno.
7. Na dzbanie widniał wzór:
a) niby kwiat mrozu na szybie,
b) rozłożystej lipy,
c) czarnoleskiego dworu.
8. Opowiadanie kończy się:
a) przyjazdem niespodziewanego gościa,
b) zaproszeniem sąsiada na kolację,
c) śpiewem dziewczynki.

Poprawne odpowiedzi do testu ,, Do światła”
1c 2a 3b 4 a 5 a 6 c 7 ( wyjaśnienie słowa)
Poprawne odpowiedzi do testu ,, Pod lipą”
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