Pan Tadeusz
qizz
pytania za 2 punkty
Podaj imię i nazwisko reżysera adaptacji filmowej.
Kto w filmie wcielił się w postać Tadeusza? ( Żebrowski)
W której księdze poznajemy Tadeusza? ( 1)
Do kogo zwraca się podmiot liryczny w Inwokacji?
Kto w filmie wcielił się w postać Telimeny? ( Szapołowska)
Dlaczego Hrabia nie chciał walczyć o zamek?
Gdzie Gerwazy po raz pierwszy rozmawia z Hrabią?
Kto w filmie wcielił się w postać ks. Robaka? ( Linda)
Jak miała na imię córka Stolnika?
Czym była czarna polewka?
Kto w filmie wcielił się w postać Sędziego? ( Seweryn)
Na jakim instrumencie grał Wojski podczas polowania na niedźwiedzia? (róg)
Kto w filmie wcielił się w postać Gerwazego ( Olbrychski)
Kim jest Jankiel? ( Żydem, właścicielem karczmy)
Na jakim instrumencie grał Jankiel podczas zaręczyn Tadeusza i Zosi?
Jaki taniec kończy utwór?
Kto w filmie wcielił się w postać Zosi? ( Bachleda- Córuś)
W jakim kraju Mickiewicz przebywał, piszą Pana Tadeusza?
W jakich latach powstał utwór?
W którym roku Pan Tadeusz został wydany?
Wymień 4 kolory występujące w Inwokacji.
Kto w filmie wcielił się w postać Hrabiego ( Konrad)
Podaj pełen tytuł utworu.
Jaka forma wypowiedzi występuje w Inwokacji?
Jak nazywa się forma wiersza, którą zastosował Mickiewicz w swoim utworze?
Wymień 3 formy wypowiedzi zastosowane w utworze.
W której osobie wypowiada się narrator?
Podaj 3 wątki główne.
Co to jest retrospekcja?
Wymień bohatera tytułowego.
Wymień bohatera zbiorowego.
Wymień 3 bohaterów pobocznych.
Jakie zwierzęta hodował Maciek Dobrzyński?
Jaką melodię wygrywał zegar w Soplicowie?
Kto jest głównym bohaterem Pana Tadeusza?
Jakie zwierzęta zaatakowały Telimenę?
Wymień 4 elementy krajobrazu ukazane w Inwokacji.
Ilu mężów miała Telimena?
Kto uratował szlachtę polską z rak Rosjan?
Co to jest zajazd?
Do czego porównuje Mickiewicz ojczyznę w inwokacji?
Z ilu ksiąg składa się utwór?

Pan Tadeusz
qizz
pytania za 3 punkty
Która księga dotyczy spowiedzi księdza Robaka? (10)
Co to jest inwokacja?
W Inwokacji mamy do czynienia z personifikacją. Kogo personifikuje podmiot liryczny?
( dzięcielinę, grusze)
Gdzie i kiedy Tadeusz po raz pierwszy widzi Zosię? ( jak karmi ptactwo)
Jak jest ubrana Zosia, kiedy Tadeusz widzi ja po raz pierwszy? ( na biało)
Jak wita Tadeusza Sędzi, jak Tadeusz Sędziego? ( Tadeusz całuje w rękę, Sędzia go w czoło)a
Kto jako ostatni przybywa na ucztę opisaną w ks.1? ( Telimena)
Kiedy Sędzia wygłasza naukę o grzeczności? ( kiedy Tadeusz zaniedbuje gości – w ks.1)
Kto siedzi na honorowym miejscu w czasie posiłków? ( Podkomorzy)
W co najczęściej ubierał się Hrabia?( w biały surdut)
Wymień osoby, które były w zamku Stolnika, kiedy napadli na nich Moskale
( Stolnik, Gerwazy, żona Stolnika, córka, kuchmistrz, kuchciki, proboszcz, 4 hajduków)
Jak nazywał się miecz Gerwazego? ( scyzoryk)
Wymień 3 zwierzęta, które występowały w puszczy litewskiej
( tury, żubry, niedźwiedzie, rysie)
Kogo atakuje niedźwiedź podczas polowania? ( Tadeusza i Hrabiego)
Kto uratował Hrabiego przed niedźwiedziem?
Kto jest świadkiem spowiedzi ks. Robaka?
Po co Jacek przyjechał do domu Stolnika, kiedy był napad Moskali?
( chciał pożegnać się z Ewą)
Podaj 2 inne przezwiska Gerwazego. ( Klucznik, Scyzoryk, Półkozic, Mopanku)
Dlaczego Jacek przyjął imię Robaka?
Poglądy Sędziego można określić jako:
a) tradycyjne
b) nowoczesne
c) przestarzałe
d) nowatorskie
Co to jest zaścianek?
Jak wyglądał koń Hrabiego?
Wymień 3 opisy przyrody w Panu Tadeuszu.
Na jaki kolor był pomalowany dwór w Soplicowie?
Jaki napój piła polska szlachta po napadzie na Sopliców? ( siwuchę, śliwowicę)
Czym napojono wojsko rosyjskie podczas napadu na Soplicowo? ( spirytusem)
Co otrzymali chłopi w prezencie od Zosi i Tadeusza?
Jak nazywa się epoka, w której tworzył Mickiewicz?
Ile przemian przeszedł główny bohater?
Czy Jacek Soplica miał dziecko?
Czyją córką była Zosia?
Gdzie Tadeusz pobierał nauki?
Z kim rozmawiał Sędzia o ślubie Zosi? ( Telimeną)
Kim był Sędzia dla Tadeusza?

Pan Tadeusz
qizz
pytania za 5 punktów
Jaki stopień wojskowy otrzymał Hrabia za zasługi dla ojczyzny? ( pułkownika)
Jakie drzewa otaczały dwór w Soplicowie? ( topole)
Wymień 3 postaci historyczne, których portrety znajdowały się w Soplicowie
( Kościuszko, Rejtan, Jasiński, Korsak)
Co pili goście Soplicowa podczas uczty? ( chłodnik litewski)
W którym wieku panowała w Polsce moda na francuszczyznę? ( 18)
Jak nazywał się rosyjski oficer, który był gościem w Soplicowie? ( Rykow)
Jak nazywał się dowódca rosyjskiego wojska? ( Put)
O jakiej porze doby Hrabia po raz pierwszy widzi zamek? ( o świcie)
Co było hobby Hrabiego? ( rysowanie)
Co było znakiem herbowym Horeszków? ( półkozice)
Gdzie trzymano beczki z winem w Soplicowie? ( w sieni zamku)
Kto informuje, że w puszczy jest niedźwiedź? ( Wojski)
Kto został mężem córki Stolnika? ( Wojewoda)
Gdzie ksiądz Robak prowadził działalność emisaryjną? ( Wielkopolska, Galicja)
Jak jest ubrany Tadeusz w czasie zaręczyn? ( mundur wojskowy)
W co ubrana jest Zosia w czasie zaręczyn? ( tradycyjny strój litewski)
Kto tańczy w pierwszej parze na zakończenie utworu? ( Podkomorzy i Zosia)
W utworze są opisane dwa koncerty. Jakie? ( Wojskiego i Jankiela)
Ksiądz Robak spotykał się z polską szlachtą, by namówić ją do powstania. Gdzie?
( karczma Jankiela)
Jak nazwał szlachtę polską Dobrzyński, kiedy napadła na Sopliców? ( głupcy)
Kto przekonał polska szlachtę do najazdu na Sopliców? ( Gerwazy)
Czym zachwycał się Tadeusz podczas rozmowy z Hrabią i Telimeną? ( polskim drzewami)
Kiedy po raz pierwszy Tadeusz spotkał Telimenę? ( na studiach w Petersburgu)

