
TEST - MŁODA POLSKA     GRUPA I 
 
Imię i nazwisko: 
 
l. Przeczytaj podane niżej wyjaśnienie i napisz, jaki nurt filozoficzny charakteryzuje oraz kto był 
jego twórcą. 
 
„(...) istotą ludzkiej egzystencji jest bezrozumny popęd, który nie jest podporządkowany żadnemu 
celowi, a na dodatek nie może być nigdy zaspokojony. W rezultacie nieustannego, ślepego 
działania nie kontrolowanego rozumem popędu towarzyszy człowiekowi zawsze poczucie 
niezaspokojenia i niezadowolenia. Człowiek dąży do osiągnięcia szczęścia, ale nigdy go nie 
osiągnie. (...) Nieskuteczność wszystkich usiłowań, które podejmuje człowiek popychany owym 
bezrozumnym popędem, powoduje, że życie jest pasmem cierpień, jest męką." 
 
nurt  ..................................................................................................................................... 
 
twórca  ..................................................................................................................................... 
 
2. Na podstawie podanego fragmentu wiersza „Księga ubogich" J. Kasprowicza nazwij postawę 
podmiotu lirycznego. Podaj dwa argumenty uzasadniające Twoją tezę. 
 
„(...) Ale że umrzeć raz trzeba                           
A marzyć jest wolno każdemu, 
Więc mam i ja prośbę w sprawie                   
Ostatecznego Eremu. 
Do was się zwracam, najbliżsi.                      
I do was, cni przyjaciele, 

Byście z tym śmiesznym zewłokiem            
Nie mieli zachodów zbyt wiele.                     
Na chłopską połóżcie furę. 
W cztery schowawszy go deski, 
Niech w takim zajeżdża triumfie 
Ten pomiot chuci niebieskiej^...)" 

 
postawa  ..................................................................................................................................... 
 
argumenty: ..................................................................................................................................... 
 
  ..................................................................................................................................... 
 
3. Podaj trzy możliwe interpretacje słowa „bezdomność" w świetle powieści S. Żeromskiego. 
 
4. Na podstawie fragmentu „Wesela" S. Wyspiańskiego scharakteryzuj opinię Dziennikarza o wsi  
i chłopach. 
CZEPIEC 
(...) A i my tu cytomy gazety i syćko wiemy. 
DZIENNIKARZ 
A po co - ? 
CZEPIEC 
Sami się do światu garniemy. 
DZIENNIKARZ 
Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was 
aż dosyć szeroki. 
CZEPIEC 
A tu ano i u nas bywają, co byli aże dwa roki 
w Japonii; jak była wojna. 

 
DZIENNIKARZ 
Ale tu wieś spokojna- 
Niech na całym świecie wojna, 
byle polska wieś zaciszna, 
byle polska wieś spokojna. 
CZEPIEC 
Pon się boją we wsi ruchu. 
Pon nos obśmiwają w duchu. - 
A jak my, to my się rwiemy 
ino do jakiej bijacki. 
Z takich, jak my, był Głowacki.(„.) 



5. Na podstawie fragmentu wypowiedzi S. Przybyszewskiego własnymi słowami streść  
(3-4 zdania) jego koncepcję artysty i sztuki. 
 
(...) Sztuka nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu 
- duszy. 
(...) Sztuka tendencyjna, sztuka pouczająca, sztuka-rozrywka, sztuka-patriotyzm, sztuka mająca 
jakiś cel moralny lub społeczny, przestaje być sztuką, a staje się biblią pauperum dla ludzi, którzy 
nie umieją myśleć lub są zbyt mało wykształceni, by móc przeczytać odnośne podręczniki - a dla 
takich ludzi potrzebni są nauczyciele wędrowni, a nie sztuka.(...) Artysta nie jest sługą ani 
kierownikiem, nie należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu 
społeczeństwu. Artysta stoi ponad życiem, ponad światem, jest Panem Panów, nie okiełznany 
żadnym prawem, nie ograniczany żadną ludzką siłą." 
 
6. Wyjaśnij pojęcia: 
 
nirwana  ................................................................................................................................... 
 
nadczłowiek ................................................................................................................................... 
 
filister   ................................................................................................................................... 
 
7. Uzupełnij zdanie: 
Epoka Młodej Polski zaczyna się ..................... i jest to związane z ............................................... 
 
  ...................................................................................................................................  
 
8. W podanym fragmencie „Chłopów" rozpoznaj rodzaj stylizacji i wypisz z tekstu po dwa 
przykłady słownictwa, zjawisk fonetycznych typowych dla niej. Scharakteryzuj w l-2 zdaniach 
składnię. 
 
Gdzie zaś kto przeliczy, i spamięta te wszystkie kramy i to, co w nich sprzedawali?... 
 
Były z zabawkami i takie z piernikami, gdzie z ciasta lepione były zwierze różne, a serca,  
a żołnierze i cudaki takie, że i nie rozeznać bele komu: były takie, gdzie kalendarze, gdzie książki 
nabożne, gdzie historie o zbójcach i srogich Magielonach przedawali i lementarze też; były i takie, 
gdzie piszczałki, organki, kuraski, i jensze muzyckie rzeczy, w które juchy żóttki la zachęty grali, 
że taki jazgot się czynił, że i wytrzymać było trudno – bo ci tu kurasek piszczy, tam trąbka 
potrębuje (...) 
 
stylizacja  .................................................................................................................................... 
 
słownictwo .................................................................................................................................... 
 
fonetyka .................................................................................................................................... 
 
składnia  .................................................................................................................................... 
 



 
TEST - MŁODA POLSKA      GRUPA II 
 
Imię i nazwisko 
 
l. Przeczytaj podane niżej wyjaśnienie i napisz, jaki nurt filozoficzny charakteryzuje oraz kto był 
jego twórcą. 
 
Kult życia, siły i tężyzny biologicznej, wiara w wartość życia stanowiły propozycje atrakcyjne dla 
tych wszystkich, którzy pogrążyli się w zwątpieniu i biernie oczekiwali katastrofy, jakoby 
nieuchronnie czekającej współczesny świat i jego cywilizację. Podkreślano, iż wartości życia, które 
głosił filozof, nie ograniczały się w jego intencji jedynie do walorów biologicznych, że autor żądał 
od człowieka doskonałości duchowej. 
 
filozof  ....................................................................................................................................... 
 
nurt  ....................................................................................................................................... 
 
2. Na podstawie wiersza K. Przerwy-Tetmajera [„Fałsz, zawiść..."] nazwij postawę podmiotu 
lirycznego. Podaj dwa argumenty uzasadniające Twoją tezę. 
 
Fałsz, zawiść, płaskość, mierność, nikczemność, głupota: 
 
Oto rafy, o które łódź moja potrąca                                   
Płynąc przez życia mętne i cuchnące błota                   
Pod niebem zachmurzonym, bez gwiazd i bez słońca. 
Wiem. że błot nie przepłynę - odrzucam precz wiosła,   
I przymknąwszy powieki na dnie łodzi leżę, 
Nie dbając, kędy by mnie mętna woda niosła, 
Nie dbając, gdzie i jakie czeka mnie wybrzeże?                
 
postawa ...................................................................................................................................... 
 
argumenty ...................................................................................................................................... 
 
  ...................................................................................................................................... 
 
3. Podaj dwa przykłady zachowań lub reakcji świadczących o swoistym pojmowaniu moralności 
przez panią Dulską. Jaką wymowę ma słowo „moralność" w tytule dramatu? Odpowiedz jednym 
zdaniem. 
 
4. Wyjaśnij pojęcia: 
 
katastrofizm  .......................................................................................................................... 
 
cyganeria  .......................................................................................................................... 
 
fin de siecle  .......................................................................................................................... 
 



5. Na podstawie fragmentu „Chłopów" rozpoznaj technikę pisarską. Wypisz trzy przykłady 
typowych dla niej środków artystycznych i nazwij je. 
 
(...) jeszcze przychodziły dni osłupiałe, chorością sine, ckne, stękliwe, oropiałe i zgoła lamentem 
przejęte, a lodowym światłem mżące - dnie trupie, że ptactwo z krzykiem uciekało do borów, 
trwożniej bełkotały wody i toczyły się leniwo, jakby strachem stężałe, ziemia dygotała, a wszelaki 
stwór podnosił czujące, lękliwe oczy na pomoc - w niezgłębioną topiel chmur... 
 
technika  ...................................................................................................................................... 
 
przykłady: ...................................................................................................................................... 
 
  ...................................................................................................................................... 
 
 
6. Uzupełnij zdanie: 
 
Epoka Młodej Polski kończy się .................................. i jest to związane z ...................................... 
 
  ...................................................................................................................................... 
 
7. Na podstawie fragmentu wypowiedzi S. Przybyszewskiego własnymi słowami streść  
(3-4 zdania) jego koncepcję artysty i sztuki. 
 
Sztuka tendencyjna, sztuka pouczająca, sztuka - rozrywka, sztuka - patriotyzm, sztuka mająca jakiś 
cel moralny lub społeczny, przestaje być sztuką, a staje się biblią pauperum dla ludzi, którzy nie 
umieją myśleć lub są zbyt mało wykształceni, by móc przeczytać odnośne podręczniki - a dla 
takich ludzi są potrzebni nauczyciele wędrowni, a nie sztuka. (...) Dla ludu chleba potrzeba, nie 
sztuki, a jak będzie miał chleb, to sam sobie drogę znajdzie. (...) Tak pojęta sztuka staje się 
najwyższą religią, a kapłanem jej jest artysta. (...) Artysta nie jest sługą ani kierownikiem, nie 
należy ani do narodu, ani do świata, nie służy żadnej idei ani żadnemu społeczeństwu. 
 
8. Na podstawie fragmentu „Wesela" scharakteryzuj poglądy Czepca na temat wsi i chłopów. 
 
CZEPIEC 
(...) A i my tu cytomy gazety i syćko wiemy. 
DZIENNIKARZ 
A po co - ? 
CZEPIEC 
Sami się do światu garniemy. 
DZIENNIKARZ 
Ja myślę, że na waszej parafii świat dla was 
aż dosyć szeroki. 
CZEPIEC 
A tu ano i u nas bywają, co byli aże dwa roki 
w Japonii; jak była wojna. 

 
DZIENNIKARZ 
Ale tu wieś spokojna. - 
Niech na całym świecie wojna, 
byle polska wieś zaciszna, 
byle polska wieś spokojna. 
 
CZEPIEC 
Pon się boją we wsi ruchu. 
Pon nos obśmiwają w duchu. - 
A jak my, to my się rwiemy 
ino do jakiej bijacki. 
Z takich, jak my, był Głowacki 

 


