
         

               ………………………………………………

               tu wpisz swoje imię i nazwisko

                                  „BALLADYNA”

                                      - test dla uważnych czytelników

1. Utwór „Balladyna” to:
a) tragedia                      b) komedia

        c)  ballada                      d) nowela

2. Która z wymienionych postaci nie jest     postacią fantastyczną?
           a)  Goplana                        b) Skierka
                          c) Chochlik                    d) Grabiec

      3.   Jakiej problematyki nie znajdziemy w „Balladynie”?  
          a) walki o władzę                       b) kwestii winy i kary
                         c) kwestii wolnego wyboru              d) miłości pokonującej przeszkody

    4.  Kto poradził Kirkorowi, aby szukał żony wśród ludu?
          a) Kostryn                           b) król Popiel Trzeci
                          c) Skierka ukryty w trzcinach         d) Filon

5.  Z czego był wianek Goplany?
           a) z jaskółek                            b) z kwiatów
                          c) z tataraku                                    d) z pszczół              

6.  Jak Goplana poznała Grabca?
          a) zasnął latem nad brzegiem jeziora      b) zabłądził na bagnach
                        c) wpadł do przerębla na Gople           d) łowił ryby przy jej siedzibie

7.  „Wywiędły schabek”, „dziwne stworzenie z mgły  i galarety” – to określenia...
          a) Filona opisującego Goplanę            b) Grabca opisującego Goplanę   
                          c) Filona opisującego Alinę                 d)  Grabca opisującego Alinę

8.  Jaką nagrodę dostał Chochlik od Goplany za wodzenie Grabca?
          a) miód pitny                        b) tabakę
c) perłę                                          d) jajko kukułki
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9.  W jakie drzewo Goplana zamieniła Grabca?
          a)  w lipę                               b)  w brzozę                    
                         c)  w wierzbę                              d)    w topolę

10.   W jakim kolorze były dzbanki na maliny?
           a) czarnym                           b) czerwonym
                         c) białym                                    d) niewypalonej gliny

11.  Skąd matka wiedziała, że wraca starsza z jej córek?
           a) po szczekaniu psa            b) rozpoznała odgłos kroków
                         c) po reakcji jaskółek                 d) rozpoznała z daleka sylwetkę

12.  Jak Balladyna wytłumaczyła matce nieobecność Aliny?
           a) Alina wpadła do jeziora i utonęła           b) Alinę napadł niedźwiedź
                       c) Alina uciekła z chłopakiem                d) Alina targnęła się na swoje życie

13.  W jaki sposób Kirkor miał sprawdzić wierność Balladyny?
          a) poprosił, aby towarzyszyła mu  w walce                           
                    b) posłał jej skrzynię z zakazem otwierania
                              c) zostawił przy niej przystojnego naczelnika straży
                                        d) rozkazał jej wypić nieznaną zawartość kielicha

14.  Insygnia władzy królewskiej to:
          a)płaszcz gronostajowy, złoty łańcuch, tron        b) korona, pastorał, melon
                        c) berło, korona, jabłko            d) tron, zamek, poddani

15.  Co napotkał pod wierzbą Kirkor podczas wyprawy?
          a) zwłoki Aliny                      b) zabitą łanię
                         c) truchło wrony                     d) martwego tura

16.   Co przypieczętowało sojusz Balladyny i Kostryna?
          a) zabicie posłańca Kirkora           b ) wspólnie spędzona noc
                         c) przysięga nad koroną Lecha               d) przełamanie się chlebem

17.  Co uczynił Kirkor podczas swej wyprawy?
          a) zabił Popiela IV                 b) uwięził Popiela IV
c) wygnał z kraju Popiela IV               d)  ośmieszył Popiela IV
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18.  „Urodziłam z siebie trumnę dla siebie – o Boże! Mój Boże!”
      - kto i w jakich okolicznościach wypowiedział te słowa?
          a) Balladyna podczas rozmowy z Kostrynem     b) Balladyna u Pustelnika
                    c) matka Balladyny podczas uczty zamkowej       d) matka Balladyny w chacie

19. Jak wyglądała legendarna korona Lecha?
         a) była w całości z bursztynu           b) była złota, z brylantem, rubinami i perłami
                    c) była ze złota, inkrustowana bursztynem            d) była ze stali, z głową orła

20.  Na jakim instrumencie Chochlik i Skierka grali podczas uczty w zamku?
           a) na złotym flecie                       b) na wierzbowym berle
                    c) na ukulele                                  d) na lutni z półmiska

      21.   Kto zabił Grabca? 
          a) Kostryn                          b) Goplana
                       c) Chochlik i Skierka                 d) Balladyna

    22.  Co się stało z Goplaną?
           a) utopiła się w Gople               b) przemieniła się w lilię
                        c) odleciała z żurawiami           d) została złym duchem puszczy

23.  Jak zginął Pustelnik?
           a) otruty                            b) powieszony na drzewie
                         c) zabity sztyletem                   d) utopiony          

24.  W jaki sposób Balladyna zjednywała sobie żołnierzy do walki?
           a) obietnicą wolności                      b) przekupstwem
                        c) wizją zjednoczonego państwa          d) swoim wdziękiem i urodą
 
25.  Z czyjej ręki zginął Kirkor?
          a) Kostryna                         b) Balladyny
                        c) nieznanego żołnierza                        d) wiedźmy

      26.   Jak nazywał się królewski dziejopis w utworze?  
           a) Wawel                          b) Pasek
                        c) de Gaulle                            d) Koszałek
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   27.  W jaki sposób Balladyna otruła Kostryna?
           a) częstując zatrutym winem            b) wlewając mu truciznę do ucha
                       c) krojąc chleb zatrutym sztyletem        d) szykując mu nalewkę z bielunia

28.  Piorun zabił Balladynę, gdy wydała trzeci wyrok. Kto wniósł te sprawę?
          a) lekarz Kostryna                    b) matka Balladyny
                      c) Filon                                      d) rycerz Kirkora

    29.  Który z poniższych cytatów nie został wypowiedziany przez Balladynę?
           a) „Czyś ty kiedy liczył, ile w dniu godzin? Ile chwil w godzinach?”                 
           b) „Czemu ty, słońce, wschodzisz krwawo? Noc wolę ciemną niż taki poranek...””
           c) „Ileż rodzajów nędzarzy na biednym świecie – ziemia, to szalona matka szalonych”
           d) „Zazdroszczę tej, co dzisiaj rano mną była.”
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