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Sprawdź, czy arkusz testowy jest dopasowany do Twojej kategorii wiekowej i czy jest obustronnie zadrukowany. Do każdego pytania podane są 4
odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jedna jest poprawna, zaznacz ją na karcie odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedź E.
Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest pytań. Za odpowiedź błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych
dla danego pytania. O szczegółach i wydarzeniach konkursu czytaj na stronie www.jersz.pl i fb.com/LowcyTalentowJersz.
Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Alfik Humanistyczny!

Pytania za 3 punkty
1. Powyższy tekst:
A) jest napisany prozą
B) jest utworem poetyckim

C) zawiera refren

2. Osobą mówiącą w tym fragmencie jest:
A) Irenka
B) pan Podkówka

C) narrator

D) dzieli się na zwrotki
D) bohater

3. Osoba mówiąca w przedstawionym tekście:
A) nie ocenia bohaterów
C) bierze udział w akcji

B) nie zna myśli bohaterów
D) nie uczestniczy w wydarzeniach

4. Tematem powyższego tekstu jest:
A) opis domu
C) opowiadanie o panu Podkówce

B) charakterystyka Irenki
D) opowiadanie o przeszłości rodziny

5. Osoba mówiąca:
A) ma pozytywny stosunek do Irenki
C) nie określa swojego stosunku do bohaterki

B) krytykuje postępowanie bohaterki
D) nie wyraża swojego zdania wprost

6. Irenka jest osobą:
A) roztrzepaną

B) nierozważną

C) pogodną

D) natrętną

7. Ze zdania Irence przybyło trzy lata, a babce ubyło pięć wynika, że:
A) młodzi ludzie mają problemy z liczeniem
B) starsi odejmują sobie lat
C) akcja rozgrywa się w świecie fantastycznym
D) osoba mówiąca nie wie wszystkiego
8. O Irence dowiadujemy się, że:
A) jest jak na swój wiek niezmiennie bardzo poważna i stateczna
C) jest chuda

B) jest ruda
D) sprawia problemy domownikom

9. Ze zdania Gdyby nie ona, smutno byłoby w białym domu można wywnioskować, że:
A) rodzina ma jednak pewne kłopoty
B) Irenka wdała się w swoją rodzinę
C) Irenka jest pośmiewiskiem dla innych
D) Irenka nie przejmuje się problemami rodziny
10. Zdaniem Irenki:
A) problemy nie istnieją
C) trzeba unikać smutnych ludzi
Pytania za 4 punkty
11. Przywołane zdanie pana Pokówki:
A) jest sprzeczne z poglądami Irenki
C) jest maksymą, którą stara się kierować Irenka

B) smutne myśli należy od siebie odegnać za wszelką cenę
D) wszystko trzeba dokładnie przemyśleć

B) ma charakter humorystyczny
D) świadczy o niewielkiej mądrości jego autora

12. Ze zdania Trzeba tylko strasznie, z całej siły wierzyć, że będzie lepiej, a będzie lepij wynika, że:
A) nie mamy wpływu na swój los
B) nasz los zależy od naszego nastawienia
C) los kpi z człowieka
D) tylko pracą można do czegoś dojść
13. Wypowiedzenie młodość bucha z niej jak żar ze słońca:
A) zawiera porównanie
B) należy rozumieć dosłownie

C) zawiera epitety

D) oznacza: starzeć się

14. Podkreślone sformułowanie w wypowiedzeniu Wszelki smutek bał się jej jak diabeł święconej wody oznacza:
A) wcale
B) bardzo
C) mało
D) w pewnych okolicznościach
15. Sformułowanie Radość jest sprawiedliwa, chociaż nierychliwa:
A) jest przeróbką innego znanego powiedzonka
B) ma pesymistyczny charakter
C) stanowi smutną refleksję
D) oznacza, że radość nigdy nie nadchodzi
16. W zdaniu Irence przybyło trzy lata:
A) jest jeden wyraz jednosylabowy
C) są dwa wyrazy dwusylabowe

B) są dwa wyrazy dwusylabowe
D) jest jeden wyraz trzysylabowy

17. Poprawnie podzielono na sylaby wyraz:
A) ub-yło
B) podo-bnie

C) sza-leń-stwo

D) Iren-ka

18. Głoska zapisywana za pomocą dwóch liter znajduje się w wyrazie:
A) zdrowym
B) porządek
C) nagle

D) młodość

19. Wyraz lepiej jest:
A) przymiotnikiem

D) zaimkiem

B) przyimkiem

C) przysłówkiem

20. W zdaniu Naturalny porządek rzeczy został zachowany:
A) nie ma podmiotu
C) podmiot jest wyrażony rzeczownikiem

B) mamy podmiot domyślny
D) podmiot nie jest wyrażony rzeczownikiem

Pytania za 5 punktów
21. Sformułowanie porządek rzeczy tworzą:
A) wyrazy należące do różnych części mowy
C) rzeczowniki w mianowniku i bierniku

B) rzeczowniki w tym samym przypadku
D) rzeczowniki w różnych przypadkach

22. Świdrujące oczy to:
A) nieszczere spojrzenie

B) oczy kłamcy

23. W ostatnim zdaniu powyższego tekstu:
A) nie ma przenośni
B) jest porównanie

C) przenikliwy wzrok

D) tępe spojrzenie

C) jest pięć orzeczeń

D) jest jedno orzeczenie

24. Podkreślony wyraz w zdaniu Nowe szaleństwo Irenki napełniało świat radosnym zgiełkiem:
A) nie jest czasownikiem
B) jest czasownikiem w formie nieosobowej
C) nie ma funkcji orzeczenia
D) jest czasownikiem w formie osobowej
25. Wyraz zgiełk to:
A) rzeczownik

B) przymiotnik

C) przysłówek

D) zaimek

26. Czasownikiem w formie bezokolicznika jest wyraz:
A) przygotowując
B) młodość

C) stracony

D) wypłoszyć

27. W zdaniu Irenka myślała o nim często:
A) podmiot wyrażony jest zaimkiem
C) jest podmiot gramatyczny

B) mamy podmiot domyślny
D) nie ma podmiotu

28. W zdaniu Wtedy pytała wiatru, kto kogo przegoni:
A) jest jedno orzeczenie
C) orzeczenie wyrażone jest czasownikiem w formie nieosobowej

B) są dwa orzeczenia
D) nie ma orzeczenia

29. Więcej samogłosek niż spółgłosek znajduje się w wyrazie:
A) ona
B) co
C) nim

D) miody

30. W zdaniu Najlepiej jest nie poddać się smętkowi:
A) jest przymiotnik w stopniu wyższym
C) wszystkie czasowniki mają w formę osobową

B) nie ma przymiotnika
D) nie ma rzeczownika

