
Alfik Humanistyczny 
10 grudnia 2008 

JERZYK - klas V szkoły podstawowej 

Czas trwania konkursu: 45 min. 
Witamy Cię. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi: A, B, C, D. Jeżeli wśród nich jest poprawna, zaznacz ją na karcie 

odpowiedzi, jeżeli tak nie jest, zaznacz na karcie odpowiedzi E. Otrzymujesz od nas 30 punktów – tyle ile jest pytań. Za odpowiedź 

błędną otrzymujesz punkty ujemne równe ¼ liczby punktów przewidzianych dla danego pytania. Zapraszamy do konkursu 

OMNIBUS (25.03.2009). Informacje o konkursach na naszej stronie internetowej www.mat.edu.pl 

Życzymy przyjemnej pracy. POWODZENIA ! 

 

Jan Brzechwa Ballada Kopciuszka 

Jechał Królewicz królewską drogą, 

Spotkał na drodze pannę ubogą, 

  Był miesiąc maj, 

  Szumiał gaj… 

Miała we włosach kwiatek niebieski, 

„Czy mnie poznajesz? Jam syn królewski”. 

  Był miesiąc maj, 

  Szumiał gaj… 

„A jam sierota z biednego domu, 

Taka się przecież nie zda nikomu”. 

  Był miesiąc maj, 

  Szumiał gaj… 

Rzecze Królewicz: „Piękne masz liczko, 

Ale nie przyszłaś na świat księżniczką”. 

  Był miesiąc maj, 

  Szumiał gaj… 

„Więc cię za żonę pojąć nie mogę” 

I każde w inną ruszyło drogę. 

  Był miesiąc maj, 

  Szumiał gaj… 

 

 
Pytania za 3 punkty 

1. Tekst powyższy możemy zaliczyć do: 

A) prozy   B) poezji   C) fantastyki   D) publicystyki 
 
2. Tytuł utworu Jana Brzechwy: 

A) wskazuje wyłącznie bohatera tekstu    B) określa jego temat 

C) określa także jego gatunek     D) wskazuje adresata tekstu 
 
3. W utworze powyższym brak:  

A) pytania   B) cytatu   C) wielokropka  D) dwukropka 
 
4. O wydarzeniu przedstawionym w przywołanym utworze opowiada nam: 

A) narrator   B) bohater   C) autor   D) czytelnik 
 
5. Tekst powyższy podzielony jest na: 

A) akapity   B) rozdziały   C) akty   D) zwrotki 
 
6. W utworze Jana Brzechwy można znaleźć: 

A) rozbudowany opis  B) morał    C) zwroty do odbiorcy D) dialog 
 
7. Charakter powyższego tekstu można określić jako: 

A) humorystyczny  B) pouczający   C) refleksyjny   D) poważny 
 
8. W świecie przedstawionym Ballady Kopciuszka: 

A) pojawiają się pierwiastki fantastyki   B) brak fantastyki 

C) wszyscy bohaterowie są szczęśliwi   D) panuje ponura atmosfera 
 
9. Przedstawionej w utworze dziewczynie brakuje: 

A) wdzięku B) poczucia własnej wartości   C) skromności   D) świadomości własnych niedoskonałości 
 
10. Osoba opowiadająca o wydarzeniu: 

A) wpływa na przebieg wypadków    B) jest dostrzegana przez bohaterów 

C) wyłącznie relacjonuje przebieg wypadków  D) ocenia działania bohaterów 
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Pytania za 4 punkty 
11. Historia przedstawiona w utworze Jana Brzechwy: 

A) nawiązuje do powszechnie znanej baśni      B) stanowi kontynuację wydarzeń przedstawionych w baśni o Kopciuszku 

C) przedstawia rozbudowaną wersję wydarzeń w stosunku do pierwowzoru 

D) przenosi akcję baśni w realia współczesne  
 
12. Zakończenie powyższego tekstu: 

A) można nazwać happy endem     B) pokrywa się z zakończeniem baśni 

C) zaskakuje czytelnika      D) otwiera dalszy ciąg wydarzeń 
 
13. Utwór Jana Brzechwy: 

A) ma nieregularną budowę     B) charakteryzuje się regularną budową 

C) w większości zawiera rymy niedokładne   D) nie zawiera rymów 
 
14. O muzyczności (meliczności) powyższego tekstu może świadczyć na przykład: 

A) występowanie cytatów      B) nierówna długość wersów 

C) odchodzenie od schematu w budowie poszczególnych strof  D) występowanie refrenu 
 
15. Utwór Jana Brzechwy można nazwać: 

A) streszczeniem  B) sprawozdaniem  C) reportażem  D) parodią 
 
16. W zdaniu Jechał Królewicz królewską drogą: 

A) jest jeden rzeczownik B) brak rzeczowników  C) są dwa rzeczowniki D) nie ma czasownika 
 
17. Wyraz królewską jest : 

A) nieodmienną częścią mowy  B) przysłówkiem C)  przymiotnikiem  D)  rzeczownikiem w dopełniaczu 
 
18. W zdaniu Piękne masz liczko: 

A) podmiotem jest wyraz liczko     B) nie występuje podmiot 

C) pomiotem jest rzeczownik     D) występuje podmiot domyślny 
 
19. Rzeczownikiem w bierniku jest wyraz: 

A) żonę   B) włosach    C) domu   D) drodze 
 
20. W zdaniu I każde w inną ruszyło drogę: 

A) nie ma spójnika      B) występuje zaimek 

C) występuje czasownik w formie nieosobowej   D) wszystkie rzeczowniki maja postać mianownika 

Pytania za 5 punktów 
21. Skoro termin licentia poetica oznacza prawo autora utworu do np. używania form niepoprawnych, należałoby użyć go 

w odniesieniu do sformułowania: 

A) szumiał gaj   B) spotkał na drodze  C) za żonę pojąć nie mogę D) miesiąc maj 
 
22. Wyrazem dawnym jest słowo: 

A) sierota   B) ubogą   C) rzecze   D) więc 
 
23. Podkreślone sformułowanie w zdaniu Taka się przecież nie zda nikomu: 

A) nie jest w nim orzeczeniem    B) oznacza: nie podoba się 

C) można zastąpić zdaniem Nikomu nie jest potrzebna D) nie ma odpowiedników we współczesnej polszczyźnie 
 
24. Trzy sylaby można znaleźć w wyrazie: 

A) przyszłaś   B) ruszyło   C) kwiatek   D) miesiąc 
 
25. Wyrazy tworzące związek kwiatek niebieski: 

A) są tą samą częścią mowy     B) są w tym samym przypadku 

C) są w różnych przypadkach     D) nie odmieniają się przez przypadki 
 
26. Użyte w tekście słowo liczko oznacza: 

A) figura   B) strój    C) twarz   D) uśmiech 
 
27. Wyrazy kwiatek i świat: 

A) mają te same końcówki w odmianie    B) są zdrobnieniami 

C) mają tę samą postać jedynie w celowniku   D) mają ten sam rodzaj 
 
28. Rzeczownikiem nie jest wyraz: 

A) nikomu   B) gaj    C) maj    D) sierota 
 
29. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w wyrazie: 

A) ubogą   B) żonę    C) syn    D) drodze 
 
30. Na przedostatnią sylabę akcent nie przypada w wyrazie: 

A) ruszyło   B) pojąć   C) taka    D) mnie 
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