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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 jest: 

A) wierszem       B) napisany prozą 

C) przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych   D) utworem przestawiającym rzeczywiste wydarzenia 

 

2. Autorkę tego utworu można nazwać: 

A) reżyserką  B) scenarzystką   C) poetką   D) dziennikarka 

 

3. Wyrazy chciało i wleciało tworzą: 

A) chór   B) zespół   C) duet    D) rym 

 

4. W utworze Wandy Chotomskiej: 

A) bohaterami są literki      B) bohaterami są wyłącznie literki 

C) nie ma bohatera      D) bohaterem jest wyłącznie człowiek 

 

5. W tekście tym można znaleźć: 

A) długie opisy       B) smutne zakończenie 

C) pouczenie skierowane do czytelnika     D) zacytowane wypowiedzi 

 

6. W powyższym utworze osobą mówiącą jest: 

A) literka B) ktoś, kto nie bierze udziału w akcji  C) Anka   D) autor czytanki 

 

7. O literkach w tym utworze możemy powiedzieć, że: 

A) nie mają cech ludzkich B) nie potrafią mówić  C) stoją w bezruchu D) zachowują się jak ludzie 

 

8. Zachowanie literek świadczy o tym, że są one:  

A) niesforne  B) układne   C) pokorne   D) spokojne 

 

9. Literka b:  

A) nie chciało być pierwsze B) kłóciło się z literką a o pierwszeństwo C) coś zgubiło  D) zgadzało się z a 

 

10. Pod stół wleciało: 

A) a   B) b    C) c    D) e 

 

 Pytania za 4 punkty 
11. Kałamarz to: 

A) układ liter w kolejności alfabetycznej    B) zbiór czytanek 

C) używany dawno temu pojemnik na atrament   D) wieczne pióro 

 

12. Z tekstu dowiadujemy się, że literki: 

A) tworzą tabliczkę mnożenia B) pochodzą z czytanki  C) zostały ułożone prze Ankę D) zostały napisane ręcznie 

 

13. Podkreślony wyraz w zdaniu (…) kłóciły się zajadle znaczy: 

A) zabawnie  B) słabo   C) zaciekle   D) bez sensu 
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14. Anka: 

A) przywołuje literki do porządku    B) pozwala wejść sobie na głowę 

C) jest niezdecydowana      D) wszystkiego się boi 

 

15. Wyraz literki: 

A) ma trzy samogłoski      B) ma trzy spółgłoski 

C) ma więcej samogłosek niż spółgłosek   D) ma tyle samo spółgłosek co samogłosek 

 

16. Cztery spółgłoski znajdują się w wyrazie: 

A) stół   B) nagle   C) zajadle   D) chcę 

 

17. Tyle samo sylab co w wyrazie wleciało jest w słowie:  

A) pierwsze  B) nagle   C) kałamarz   D) abecadło 

 

18. Wyrazem jednosylabowym jest wyraz: 

A) zabawić  B) miejsce   C) chwili   D) raz 

 

19. Więcej spółgłosek niż samogłosek jest w wyrazie: 

A) by   B) całe    C) aż    D) jak 

 

20. Źle podzielono na sylaby wyraz: 

A) czy-tan-ki  B) u-sta-wio-no   C) st-ół    D) za-jad-le 

 

 Pytania za 5 punktów 
21. Za pomocą dwóch liter zapisana głoska znajduje się w wyrazie: 

A) zgubiły  B) krzyczało   C) wpadło   D) nagle 

 

22. Nie jest prawdą, że: 

A) w wyrazie marsz jest więcej liter niż głosek   B) w wyrazie marsz jest jedna samogłoska 

C) wyraz marsz jest jednosylabowy    D) w wyrazie marsz są dwie sylaby 

 

23. W wyrazie tak: 

A) jest tyle samo spółgłosek co w wyrazie cicho   B) jest tyle samo samogłosek co w wyrazie cicho 

C) jest tyle samo sylab co w wyrazie cicho    D) są dwie sylaby 

 

24. W wyrazie głosik i wyrazie zgubiły: 

A) równa jest liczba spółgłosek i samogłosek   B) równa jest jedynie liczba samogłosek 

C) jest równa jedynie liczba spółgłosek    D) jest różna zarówno liczba spółgłosek jak i samogłosek 

 

25. Wyrazem dwusylabowym jest wyraz: 

A) zabawić  B) słychać   C) chcę    D) zgubiły 

 

26. Poprawnie podzielono na sylaby wyraz: 

A) chciał-y  B) na-gle   C) m-i    D) j-ak 

 

27. Tyle samo sylab co spółgłosek znajduje się w wyrazie: 

A) marsz  B) zajadle   C) kłóciły   D) toczyło 

 

28. Więcej samogłosek niż spółgłosek znajduje się w wyrazie: 

A) ale   B) ten    C) jego    D) mój 

 

29. W zdaniu Nagle słychać głosik Anki: 

A) jest wyraz jednosylabowy    B) jest wyraz trzysylabowy 

C) każdy z wyrazów ma inną liczbę sylab  D) wszystkie wyrazy mają tyle samo sylab 

 

30. Prawdą jest, że w zdaniu z pytania nr 29: 

A) wszystkie wyrazy mają tyle samo spółgłosek    B) nie ma wyrazu, który ma tyle samo spółgłosek co samogłosek 

C) wszystkie wyrazy mają po dwie samogłoski  D) nie ma wyrazu, w którym są trzy spółgłoski  


