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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 fragment tekstu: 

A) należy do dramatu     B) jest fragmentem powieści  

C) należy do liryki     D) jest poematem 
 
2. Z tym tekstem nie jest związane pojęcie: 

A) scena   B) akt   C) narracja   D) bohater 
 
3. Cechą charakterystyczną rodzaju literackiego, który reprezentuje powyższy tekst jest: 

A) opis    B) opowiadanie C) rozdział   D) przedstawienie 
 
4. Charakter powyższej sceny można określić jako: 

A) komiczny   B) poważny  C) tragiczny   D) patetyczny 
 
5. O tym, że scena rozgrywa się w dawnych czasach świadczy: 

A) tytuł utworu     B) język, którym posługują się bohaterowie 

C) to, że wszyscy bohaterowie są sobie równi  D) fakt, że zeznania trzeba spisywać 
 
6. Temat sceny najlepiej oddaje sformułowanie: 

A) ustalanie prawdy     B) kłótnia z mularzami 

C) bitwa o mur graniczny    D) manipulowanie przez Rejenta zeznaniami świadków  
 
7. Rejent w tej scenie jawi się jako człowiek: 

A) nieporadny   B) nieinteligentny C) nieuczciwy   D) ulegający wpływom 
 
8. Zachowanie mularzy świadczy o tym, że:  

A) zgadzają się z Rejentem    B) nie są oni za bardzo rozgarnięci 

C) są zadowoleni z pracy    D) lekceważą Rejenta 
 
9. Użycie przez Rejenta zwrotów majstruniu, serdeńko świadczy o: 

A) szacunku do rozmówcy    B) jego poczuciu wyższości wobec mularzy 

C) chęci zyskania na czasie    D) rozbawieniu sytuacją 
 
10. Zdanie Rejenta (…) nie brak świadków na tym świecie oznacza, że: 

A) jest wielu nieuczciwych ludzi   B) świadkami zajścia było wielu ludzi 

C) wszyscy są uczciwi     D) prawda zawsze zwycięża 
 
 Pytania za 4 punkty 

11. To, że mularze mają podpisać się znakiem krzyża, świadczy o tym, że: 

A) są bardzo pobożni     B) nie zgadzają się z Rejentem 

C) nie potrafią pisać     D) tak kiedyś podpisywało się dokumnety 
 
12. Rzeczywisty rozmiar obrażeń odniesionych przez mularzy oddaje wypowiedzenie:  

A) znajdziem może      B) rana wszelka 

C) mieć więc ranę tyle znaczy, co mieć ciało skaleczone D) z skaleczenia 
 
13. Zdanie A Cześniczek z żółci pęknie świadczy o tym, że: 

A) Rejent martwi się o Cześnika    B) krzywda Cześnika sprawia radość Rejentowi 

C) Rejent boi się Cześnika     D) Rejentowi jest przykro 
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14. Postępowanie Rejenta najlepiej oddaje sformułowanie: 

A) Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie B) szukać igły w stogu siana C) oliwa sprawiedliwa    D) robić z igły widły 
 

15. W swoim działaniu Rejent: 

A) wszystko podporządkowuje własnemu interesowi  B) szuka nie zemsty ale sprawiedliwości 

C) pragnie zadośćuczynienia doznanych krzywd  D) jest bardzo ostrożny 
 

16. W zdaniu Mój majstruniu, mówcie śmiało znajdziemy: 

A) zdrobnienie   B) porównanie  C) przyimek   D) przymiotnik 
 

17. Wyraz mój jest: 

A) rzeczownikiem   B) partykułą  C) zaimkiem   D) przysłówkiem 
 

18. W wyrazie majstruniu: 

A) są cztery sylaby      B) jest więcej liter niż głosek 

C) jest tyle samo liter co głosek    D) jest mniej liter niż głosek 
 

19. Wyraz skaleczenie: 

A) jest rzeczownikiem  B) to czasownik C) nie odmienia się przez przypadki D) odmienia się przez osoby 
 

20. Wyraz napisawszy: 

A) nie jest czasownikiem     B) to czasownik w formie nieosobowej 

C) to czasownik w formie imiesłowu przymiotnikowego D) to czasownik w formie imiesłowu przysłówkowego 
 
 Pytania za 5 punktów 

21. Wypowiedzenie Nie mam żony: 

A) jest bezpodmiotowe     B) zawiera podmiot domyślny 

C) zawiera podmiot wyrazony rzeczownikiem   D) nie jest zdaniem 
 

22. W wypowiedzeniu Któż tam za to skarżyć zechce!: 

A) podmiot nie jest wyrażony rzeczownikiem   B) orzeczenie nie jest wyrażone czasownikiem 

C) nie ma dopełnienia      D) występują trzy przydawki 
 

23. Wyrazy zbity i skaleczyli: 

A) to przymiotnik i czasownik     B) są ta samą częścią mowy 

C) to przysłówek i rzeczownik     D) mają tę samą ilość sylab 
 

24. Wypowiedzenie Że was bito, wszyscy wiemy: 

A) jest zdaniem pojedynczym     B) to równoważnik zdania 

C) zawiera dwa orzeczenia     D) zawiera dwa podmioty 
 

25. W wypowiedzeniu z zadania 24. występuje: 

A) jeden zaimek B) rzeczownik   C) czasownik w 3 os. l. poj.  D) spójnik 
 

26. W wypwiedzeniu Stary Cześnik, jęty szałem, strzelał do mnie znajdziemy: 

A) metaforę  B) epitet sprzeczny  C) epitet    D) onomatopeję 
 

27. Podkreślony wyraz w zdaniu dobrze pan powiada: 

A) to przymiotnik  B) jest przysłówkiem  C) nie podlega stopniowaniu D) pełni funkcję przydawki 
 

28. Związek porachować komuś kości oznacza: 

A) pobić kogoś   B) zemścić się   C) oszukać kogoś  D) zdenerwować się 
 

29. Sformułowanie znakiem krzyża: 

A) składa się z dwóch rzeczowników    B) nie zwiera epitetu 

C) to dwa rzeczowniki w tym samym przypadku  D) to rzeczownik i inna część mowy 
 

30. Partykułę znajdziemy w wypowiedzeniu: 

A) bili przecie   B) nie widziałem  C) z żółci pęknie  D) siedzi przy stoliku i pisze 


