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Test sprawdzający znajomość lektury –kl. I gimnazjum 
Adam Mickiewicz, Dziady cz. II 

Grupa 1 
 
 

Zaznacz poprawną odpowiedź 
 
1.Dziady  - to nazwa 
 
a) pogańskiego obrzędu ku czci boga Dionizosa  
b) wychodzenie o północy na cmentarz dla odbycia ofiary 
c) pogański obrzęd częstowania duchów jedzeniem i piciem 
d) obrzęd związany z chrześcijańskim świętem zmarłych 
 
2.Problematyka  Dziadów  cz. II dotyczy: 
 
a) problemu winy i kary 
b) tragicznej miłości 
c) wojny i pokoju 
d) dążenia do władzy 
 
3. Postaciami realnymi w dramacie są: 
 
a) Guślarz, koźlarz, kapłan 
b) Dziewczyna, Guślarz, Upiór 
c) Chór ptaków, zły pan, Guślarz 
d) Starzec, Guślarz, chór 
 
4. Za jakie przewinienie Zosia nie mogła dostać się do nieba? 
 
a) nigdy w życiu nie doznała cierpienia 
b) była nieludzka wobec innych 
c) odrzucała miłość młodych chłopców 
d) zamordowała swoją siostrę 
 
5. Jaką karę za brak cierpienia ponosiły Aniołki? 
 
a) dostały się do nieba, ale nie były szczęśliwe 
b) nie mogła się z nich wywlec dusza 
c)  nieustannie błądziły między niebem i ziemią  
d)  nieustannie były morzone głodem 
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6. Czego potrzebował duch złego pana, by ulżyć swojemu cierpieniu? 
 
a) odpokutować swoje winy rozdając oddanym swoje bogactwo 
b) dostać odrobinę pszenicy i łyk wody dla ugaszenia głodu 
c) prosił o ziarno gorczycy, aby poznać smak goryczy 
d) niczego nie potrzebował od zebranych na dziadach 
 
7. Do jakiej kategorii duchów należy Zosia? 
 
a) najcięższych 
b) najlżejszych 
c) pośrednich 
d) lekkich 
 
 
8. Wymień przynajmniej trzy obrzędy chrześcijańskie zawarte w utworze. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
9. Napisz, jaki obrzęd przywołał na dziady ducha złego pana. 
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
10.  Napisz, jaką rolę w dramacie odgrywa chór nocnych ptaków. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
................................................................................................................................. 
 
11. Napisz, o co oskarża złego pana Sowa . 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
12. Zacytuj przestrogę moralną pozostawioną  żyjącym przez Zosię. 

Czy ta nauka jest aktualna również i w dzisiejszych czasach? Uzasadnij 
wypowiedź. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................  
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Test sprawdzający znajomość lektury- kl. I gimnazjum 

 Adam Mickiewicz, Dziady cz. II  
Grupa 2 

 
Zaznacz poprawną odpowiedź. 
 
1. Obrzęd dziadów był obchodzony. 
 
a) w Dzień Wszystkich świętych 
b)  w Dzień Zaduszny 
c) W wigili ę Dnia Zadusznych 
d) w oktawie Święta Wszystkich Świętych 
 
2. Jaki jest nastrój dramatu. 
 
a) posępny, tajemniczy, niepokoju 
b) przyjemny, pogodny, beztroski 
c) grozy, smutku, radości 
d) melancholii, wyczekiwania, miłosny 
 
3. Które postacie dramatu są fantastyczne? 
 
a) guślarz, chór, starzec 
b) upiór, chór, kapłan 
c) zły pan, Dziewczyna, aniołki 
d) chór ptaków, Koźlarz, starzec 
 
4. Jaką winę ponosiły Aniołki? 
 
a) nie zaznały cierpienia  
b) nikogo nie kochały 
c) zabiły swoją matkę 
d) były okrutne dla innych 
 
5. Jaka kara dotknęła Dziewczynę? 
 
a) nie mogła znaleźć męża 
b) nie dostała jadła ni napoju 
c) błądziła między niebem a ziemią 
d) została porzucona przez kochanka 
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6. Czego potrzebowały Aniołki, aby dostać się do nieba? 
 
a) jedzenia i picia 
b) dwóch ziaren gorczycy 
c) spotkania z ich matką 
d) niczego nie potrzebowały 
 
7. Jaki obrzęd przywołał ducha Dziewczyny? 
 
a) zapalenie kotła wódki 
b) zapalenia garści kądzieli 
c) zapalenia wianka z ziół 
d) zapalenia skóry wilka 
 
8. Napisz, jakie symbole chrześcijańskie są używane przez Guślarza? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
9. Napisz, jaką rolę odgrywa w dramacie chór? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
 
10.  Napisz, o co oskarża Złego pana kruk? 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
11. Wymień wszystkie znane Ci cechy gatunkowe dramatu istniejące w 

Dziadach. 
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................. 
 
12. Zacytuj pouczenie moralne, które pozostawił żyjącym zły pan. 

Czy jest ono aktualne i w dzisiejszych czasach? Uzasadnij wypowiedź. 
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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............................................................................................................................

............................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
   


