Sprawdzian nr 31 [Treny - I]
..................................................................

gr. A

imi i nazwisko

1. Treny Jana Kochanowskiego po wi cone s
a) zmar ej córce Urszulce.
b) zmar ej córce Hannie.
c) bogini Persefonie.
2. Utwory te powsta y w okresie
a) redniowiecza.
b) renesansu.

c) baroku.

3. Krucho i delikatno dziecka podkre laj w Trenie V mi dzy innymi
a) metafory (np. duchem zara liwym srogiej mierci otchniona).
b) apostrofy (np. O z a Persefono).
c) zdrobnienia (np. Jeszcze ani ga zek, ani listków rodz c).
4. W Trenie VII podmiot liryczny, wypowiadaj c s owa: Po co me smutne oczy za sob
ci gniecie, / alu mi przydajecie?, zwraca si do
a) opustosza ych cian domu.
b) zabawek zmar ej córki.
c) ubranek dziecka.
5. Okre lenie mierci jako „sen elazny, twardy, nieprzespany” to
a) eufemizm.
b) personifikacja.
c) paradoks.
6. W Trenie VIII poeta ukaza dwa obrazy domu, stosuj c zasad
a) podobie stwa.
b) gradacji.
c) kontrastu.
7. Osob mówi c w Trenach Jana Kochanowskiego jest
a) zmar a córeczka.
b) zrozpaczony ojciec.
c) narrator pierwszoosobowy.
8. Tren jest to
a) tekst zawieraj cy s owa pocieszenia kierowany do cz owieka pogr onego w
a obie po stracie bliskiej osoby.
b) pie
a obna o charakterze lamentacyjnym, zawieraj ca pochwa y zalet i zas ug
zmar ego.
c) artyku prasowy po wi cony osobie zmar ej, prezentuj cy jej ycie i osi gni cia.
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gr. B

imi i nazwisko

1. Tren jest to
a) artyku zamieszczony w mediach, po wi cony osobie zmar ej, prezentuj cy jej
ycie i osi gni cia.
b) tekst zawieraj cy s owa pocieszenia kierowany do cz owieka pogr onego w
a obie po stracie bliskiej osoby.
c) pie
a obna o charakterze lamentacyjnym, zawieraj ca pochwa y zalet i zas ug
zmar ego.
2. Treny Jana Kochanowskiego powsta y w okresie
a) redniowiecza.
b) odrodzenia.
c) romantyzmu.
3. Utwory te po wi cone s
a) bogini Persefonie.
b) zmar ej córce Hannie.
c) zmar ej córce Urszuli.
4. Osob mówi c w Trenach Jana Kochanowskiego jest
a) narrator pierwszoosobowy.
b) zrozpaczony ojciec.
c) zmar a córeczka.
5. Krucho i delikatno dziecka podkre laj w Trenie V mi dzy innymi
a) apostrofy (np. O z a Persefono).
b) zdrobnienia (np. Jeszcze ani ga zek, ani listków rodz c).
c) metafory (np. duchem zara liwym srogiej mierci otchniona).
6. W Trenie VII podmiot liryczny, wypowiadaj c s owa: Po co me smutne oczy za sob
ci gniecie, / alu mi przydajecie?, zwraca si do
a) ubranek zmar ej córki.
b) zabawek dziecka.
c) opustosza ych cian domu.
7. Okre lenie mierci jako „sen elazny, twardy, nieprzespany” to
a) neologizm.
b) personifikacja.
c) eufemizm.
8. W Trenie VIII poeta ukaza dwa obrazy domu, stosuj c zasad
a) kontrastu.
b) podobie stwa.
c) gradacji.

