
„LITERATURA JAKŻE PIĘKNA JEST” 

 

Witajcie  , proponuję Wam rozwiązanie testu, którego tematem 

jest…… no zgadujcie……. Tak to literatura!!! 

Prawda, że zaskoczyłam Was? 

Proponuję Wam sprawdzenie swojej wiedzy. Oczywiście nie na 

ocenę, nie na punkty, tylko dla własnej satysfakcji. 

Odpowiedzi prawidłowe na końcu tekstu. 

Powodzenia !!! Trzymam za Was kciuki  

 

„Literatura jakże piękna jest” 

 

1. „Lalka” to Książka bardzo często przywoływana w pytaniach 

maturalnych, kto jest jej autorem: 

A. Stefan Żeromski 

B. Maria Konopnicka 

C. Bolesław Prus 

D. Eliza Orzeszkowa 

 

2. Jak nazywał się „stary subiekt”? 

A. Jan Mincel 

B. Ignacy Rzecki 

C. Julian Ochocki 

D. Henryk Lisiecki 

 

3. Jak wyglądał początek kupieckiej kariery Stanisława Wokulskiego: 

A. Przejął interes od wielu lat należący do jego rodziny. 

B. Żona zostawiła mu w testamencie sklep i 30 tysięcy rubli. 

C. Przejął sklep na licytacji. 

D. Zmarły towarzysz broni powierzył mu swój sklep. 

 



4. Co robiła Izabela w kościele świętego Józefa na Krakowskim 

Przedmieściu, gdzie spotkał ja Wokulski? 

A. Pomagała zbierać datki dla biednych. 

B. Zabiegała na plebanii o pożyczkę. 

C. Przyszła pielęgnować księdza w chorobie. 

D. Modliła się przed ołtarzem. 

 

5. W jakim mieście Wokulski spotkał się z Suzinem? 

A. W Londynie 

B. W Petersburgu 

C. W Rzymie 

D. W Paryżu 

 

6. Co ma zrobić Żyd Szlangbaum na polecenie Wokulskiego? 

A. Wykupić długi hazardowe Łęckiego. 

B. Odnaleźć męża pani Stawskiej. 

C. Śledzić tajne schadzki panny Izabeli. 

D. Wywindować cenę kamienicy do 90 tysięcy rubli. 

 

7.  Co robi baronowa Krzeszowska bezpośrednio po wykupieniu kamienicy 

od Wokulskiego? 

A. Przeprowadza generalny remont, zwiększając komfort lokatorów. 

B. Powierza Rzeckiemu rolę zarządcy kamienicy. 

C. Wytacza procesy lokatorom - pani Stawskiej i studentom. 

D. Wprowadza się do mieszkania na ja wyższym piętrze. 

 

8. W jaki sposób Wokulski próbował popełnić samobójstwo, nie mogąc 

dłużej znieść flirtów Izabeli i Starskiego? 

A. Skoczył do rzeki. 

B. Położył się na torach. 

C. Założył sobie na szyje stryczek. 

D. Zażył dużą dawkę laudanum. 



9. W jaki sposób Izabela i Starski próbują wyprowadzić w pole Wokulskiego? 

A. Rozmawiają po angielsku ,niesłusznie sądząc, że Wokulski nie zna 

tego języka. 

B. Oszukują Rzeckiego, jakoby otrzymali nieograniczony kredyt w sklepie. 

C. Wymyślają historyjkę o ciężkiej chorobie krewnej. 

D. Fabrykują testament Wokulskiego, w którym przepisuje na nich cały 

majątek. 

 

10.  Jak zakończył się proces pani Stawskiej? 

A. Została wysłana do więzienia, skąd wykupił ją Wokulski. 

B. Została oczyszczona ze wszystkich zarzutów. 

C. Proces pozostał nierozstrzygnięty z powodu braku dowodów. 

D. Uznano jej winę, ale odstąpiono od wymierzenia kary. 

 

11.  Do czego (w dosłownym znaczeniu ) odnosi się tytuł książki? 

A. Do herbu, którym pieczętowali się Krzeszowscy. 

B. Do procesu o kradzież lalki, wytoczonego pani Stawskiej. 

C. Do lalki siedzącej na kontuarze sklepu Wokulskiego 

D. Do urody dziewczyny, która Wokulski uratował od nierządu. 

 

12.  Jakich wynalazków dokonał chemik Geist? 

A. Sposób na badanie stopnia zawartości złota w monetach. 

B. Lekarstwo na gruźlicę i pigułki wzmacniające odporność. 

C. Metal lżejszy od wody i szkło o właściwościach metalu. 

D. Kilka mechanizmów napędzanych wiatrem. 

 

13.  Jak ostatecznie potoczyły się losy panny Izabeli? 

A. Zginęła w pożarze mieszkania. 

B. Wyjechała z Polski z zamiarem wstąpienia do klasztoru. 

C. Wyszła za mąż za Starskiego. 

D. Ciężko zachorowała i zmarła w nędzy. 

 



KONIEC! 

Mam nadzieję, że „13” nie jest dla Was pechowa. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

(1) Lalka - polski serial telewizyjny z 1977 roku w reżyserii Ryszarda Bera, 

na podstawie powieści Lalka (1890) Bolesława Prusa, scenariusz napisali 

Aleksander Ścibor-Rylski i Jadwiga Wojtyłło. Role główne: Jerzy Kamas 

(Stanisław Wokulski), Andrzej Precigs (Stanisław Wokulski w młodości), 

dubbing - Jerzy Kamas, Małgorzata Braunek (Izabela Łęcka), Bronisław 

Pawlik (Ignacy Rzecki). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

 

(2) Lalka – polski film fabularny z roku 1968 w reżyserii Wojciecha Hasa 

na podstawie jego własnego scenariusza, adaptacja powieści Bolesława 

Prusa. Główne role: Beata Tyszkiewicz (Izabela Łęcka); Mariusz 

Dmochowski; (Stanisław Wokulski) Tadeusz Fijewski (Ignacy Rzecki). 

Muzykę skomponował Wojciech Kilar. 
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Prawidłowe odpowiedzi testu: 

1 - C, 2 - B, 3 - B, 4 - A, 5 - D, 6 - D, 

7 - C, 8 - B, 9 - A, 10 - B, 11 - B, 12 - C, 13 - B. 

 

 


