
TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJ ĘTNOSCI Z LITERATURY DLA KLASY I
GIMNAZJUM – BUDOWA DRAMATU NA PRZYKŁADZIE LEKTURY „ZEMSTA”

A. FREDRY

Przeczytaj uważnie każde polecenie. Odpowiedzi zaznaczaj na karcie odpowiedzi. Pisz
starannie. Nie używaj korektora, ołówka. Pomyliłeś się – przekreśl i zapisz poprawnie.
Pamiętaj – wszystkie zadania są ważne. Masz 35 minut na rozwiązanie testu.
Powodzenia!

1. Co to jest dramat?
2. Wskaż gatunek nienależący do dramatu:

a) komedia
b) tragedia
c) epopeja
d) opera

3. Połącz strzałkami w pary rodzaje i gatunki literackie:
a) epika 1) sonet
b) liryka 2) komedia
c) dramat 3) nowela

4. Wskaż wątek główny w „Zemście”:
a) Cześnik chce poślubić Podstolinę i żyje w niezgodzie ze swoim sąsiadem Rejentem
b) Klara i Wacław kochają się z wzajemnością; ich miłości stoi na przeszkodzie
     waśń Rejenta i Cześnika
c) Papkin zamierza poślubić Klarę, kiedy Cześnik ożeni się z Podstoliną

5. Do wystawienia „Zemsty” potrzeba w rolach pierwszoplanowych:
a) czterech aktorów
b) pięciu aktorów
c) sześciu aktorów
d) siedmiu aktorów

6.Uzupełnij zdanie:
Akcja „Zemsty” ma ................. tempo i kończy się rozwiązaniem konfliktów, co jest

             charakterystyczną cechą.................. .

7. Połącz strzałkami w pary:
a) akt 1) tekst poboczny
b) monolog 2) część dramatu
c) dialog 3) wypowiedź jednego bohatera
d) didaskalia 4) rozmowa dwóch postaci

8. Rozpoznaj wśród podanych fragmentów tekst główny i tekst poboczny:
a) Rejent wskazuje z ukłonem krzesło na środku stojące. Papkin przypatruje się z

                uwagą Rejentowi, który jak zawsze z założonymi na piersiach rękoma,
                nieporuszenie w miejscu stoi.

b) REJENT
     Mieć więc ranę tyle znaczy,



     Co mieć ciało skaleczone:
     Że zaś raną jest drapnięcie,
     Więc zapewnić możem święcie,
    Że jesteście skaleczeni,
     Przez to chleba pozbawieni.

9. Dopisz znaczenia do podanych niżej pojęć:
a) scena –
b) postać epizodyczna –
c) reżyser –

10. Spośród podanych cech wybierz charakterystyczne dla tragedii i komedii. Dorysuj
       strzałki:

humor dowcip językowy
dobre zakończenie

tragedia śmierć bohatera komedia
komizm postaci
poważny problem
tragiczny konflikt

11. Wskaż określenie, którego nie używa się dla określenia rodzajów komizmu:
a) treści
b) postaci
c) sytuacji
d) słowny

: 12. Rozpoznaj rodzaje komizmu:
a) CZEŚNIK

przypatrując się pismu

B, B duże.
Kto pomyśli, może zgadnie.
No, no – pisz waść – a dokładnie

,
dyktuje

Bardzo proszę... mocium panie...
Mocium panie...  me wezwanie...
Mocium panie, wziąć w sposobie,

b) Jestem Papkin – lew Północy,
    Rotmistrz sławny i kawaler –

               okazując gestem wstęgi orderowe

    Tak, siak, tedy i owędy.
      Mądry w radzie, dzielny w boju,

    Dusza wojny, wróg pokoju.

c) Dawniej młoda panieneczka



    Mile rzekła kochankowi:
    „Daj mi luby kanareczka”
    A dziś każda swemu powie:
    „Jeśli nie chcesz mojej zguby,
    Krrokodyla daj mi luby”

13. Wskaż prawidłową odpowiedź:
Komizm można osiągnąć między innymi przez:
    a) logiczny ciąg zdarzeń
    b) przejaskrawienie jakiegoś zjawiska
    c) oszczędność słowa

14. Uzupełnij:
W utworze dramatycznym na pierwszy plan wysuwa się.................. . Zdarzenia są
przedstawione bezpośrednio poprzez słowa i czyny bohaterów, ponieważ w dramacie
( w przeciwieństwie do....................) nie ma................. .
Podstawową formę wypowiedzi stanowi........................ . Jest to tekst................... .
Tekst poboczny zawiera informacje dla .................... . Dramaty są utworami 
przeznaczonymi....................... .

15. Co łączy a co różni „Dziady” cz. II A. Mickiewicza i „Zemst ę” A. Fredry?



KARTA ODPOWIEDZI

Imię i nazwisko...........................................................................................
Klasa............................................................................................................
Punkty..........................................................................................................
Ocena...........................................................................................................

1. Dramat to ............................................................................................................................
..................................................................................................................................................

2. A   B   C   D

3. A) epika 1) sonet
    B) liryka 2) komedia
    C) dramat 3) nowela

4. A   B   C

5. A   B   C   D

6. Akcja „Zemsty” ma.....................tempo i kończy się................................ rozwiązaniem
     konfliktów, co jest charakterystyczną cechą................................... .

7. A) akt 1) tekst poboczny
    B) monolog 2) część dramatu
    C) dialog 3) wypowiedź jednego bohatera
    D) didaskalia 4) rozmowa dwóch postaci

8. a) tekst......................
    b) tekst......................

9. a) scena.........................................................................................................................
    b) postać epizodyczna...................................................................................................
    c) reżyser........................................................................................................................

10. humor, dowcip językowy
dobre zakończenie

tragedia śmierć bohatera komedia
komizm postaci
poważny problem
tragiczny konflikt

11. A   B   C   D

12. a) komizm.....................................................................
      b) komizm......................................................................
      c) komizm.......................................................................

13. A   B   C



14. W utworze na pierwszy plan wysuwa się.............................................. . Zdarzenia są
       przedstawione poprzez słowa i czyny bohaterów, ponieważ w dramacie
       ( w przeciwieństwie do.................................) nie ma ............................ . Podstawową
       formę wypowiedzi stanowi............................... . Jest to tekst...................... .
       Tekst poboczny zawiera informacje dla........................ . Dramaty są utworami
       przeznaczonymi............................. .

15.
RÓŻNICE

„DZIADY” „ZEMSTA”

PODOBIEŃSTWA
1)............................................................................................................................
2)............................................................................................................................
3)............................................................................................................................



KLUCZ POPRAWNYCH ODPOWIEDZI

1. Dramat – utwór przeznaczony do wystawienia na scenie                                      (1 pkt.)
2. C                                                                                                                             (1 pkt.)
3. epika – nowela
    liryka – sonet
    dramat – komedia                                                                                                   (3 pkt.)
4. A                                                                                                                             (1 pkt.)
5. C                                                                                                                             (1 pkt.)
6. szybkie, szczęśliwym, komedii                                                                              (3 pkt.)
7. akt – część dramatu
    monolog – wypowiedź jednego bohatera
    dialog – rozmowa dwóch postaci
    didaskalia – tekst poboczny                                                                                   (4 pkt.)
8. a) tekst poboczny
    b) tekst główny                                                                                                       (2 pkt.)
9. a) scena – część składowa aktu
    b) postać epizodyczna – postać, która nie ma wpływu na przebieg akcji
    c) reżyser – osoba, która przygotowuje dramat do wystawienia na scenie           (3 pkt.)
10. tragedia –śmierć bohatera
                      poważny problem
                      tragiczny konflikt

     komedia – humor, dowcip językowy
                      dobre zakończenie
                       komizm postaci                                                                                 (3 pkt.)
11. A                                                                                                                        (1 pkt.)
12. a) komizm sytuacji
      b) komizm postaci
      c) komizm słowny                                                                                             (3 pkt.)
13. B                                                                                                                        (1 pkt.)
14. akcja, epika, narrator, dialog, główny, twórca przedstawienia, na scenę
             ( za 7 określeń – 3 pkt.)
             ( za 6 określeń – 2 pkt.)
             ( za 5 określeń – 1 pkt.)                                                                             (3 pkt.)
15. Różnice: tematyka, zakończenie, gatunek literacki
             ( za podanie 3 różnic – 2 pkt.)
             ( za podanie 2 różnic – 1 pkt.)

     Podobieństwa: tekst główny, tekst poboczny, dialog
            ( za podanie 3 różnic – 2 pkt.)
            ( za podanie 2 różnic – 1 pkt.)                                                                  (4 pkt.)


