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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. O powyższym tekście możemy powiedzieć, że jest: 

A) powieścią   B) artykułem   C) opowiadaniem  D) wierszem 
 

2. W tym tekście możemy znaleźć: 

A) rymy   B) rozdziały   C) akapity   D) akty 
 

3. Autorkę tego utworu możemy nazwać: 

A) dziennikarką  B) poetką   C) prozaiczką   D) powieściopsarką 
 

4. Powyższy tekst:  

A) składa się z trzech zwrotek czterowersowych i jednej dwuwersowej B) zawiera refren 

C) składa się ze zwrotek o równej długości     D) nie jest podzielony na zwrotki 
 

5. Tytuł przedstawionego tekstu informuje nas o: 

A) czasie akcji   B) bohaterze    C) miejscu akcji D) przedstawionym wydarzeniu  
 

6. Z powyższego tekstu możemy dowiedzieć się, że herbatę: 

A) piją wyłącznie starsi ludzie    B) robi się z herbatników 

C) robi się z esencji zalewanej wrzątkiem   D) piją tylko dzieci 
 

7. Powyższy tekst mówi: 

A) o tym, co mogłoby się wydarzyć (zdarzeniu wymyślonym) B) o zdarzeniu, historycznym 

C) o zdarzeniu z biografii autorki     D) o zdarzeniu fantastycznym 
 

8. Osoba mówiąca zwraca się bezpośrednio do: 

A) herbatki   B) dzieci   C) każdego czytelnika  D) babci i dziadka 
 

9. Osoba mówiąca zdaje sobie sprawę z tego, że:  

A) ostrożności nigdy dość B) dzieci lubią broić C) dzieci wiele potrafią D) dzieciom wiele trzeba wybaczyć 
 

10. Babcia i dziadek: 

A) boją się, że wnuki narobią wiele szkód B) nie lubią herbaty C) są niecierpliwi D) są złośliwi 
 

 Pytania za 4 punkty 

11. Odwołując się do nazwy stopni szkolnych osoba mówiąca wyraża: 

A) zdziwienie   B) powątpiewanie C) ocenę pozytywną  D) rozbawienie 
 

12. Zdanie Szklanki śpiewają piosenkę szklaną świadczy o tym, że: 

A) nadaje się szklankom cechy ludzkie C) wydarzenie rozgrywa się w fantastycznej krainie 

B) szklanki potrafią śpiewać   D) wszystko, o czym się mówi, nie może się wydarzyć naprawdę 
 

13. W zdaniu Już ją nalano, już ją podano: 

A) rymują się dwa wyrazy w tym samym wersie  B) nie ma rymu C) nie ma powtórzeń 

D) ostatni wyraz rymuje się wyłącznie z wyrazem kończącym następny wers 
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14. Sens zakończenia tekstu najlepiej oddaje stwierdzenie: 

A) dziadkowie nie rozumieją dzieci   B) każdy wymaga opieki 

C) ludziom starszym trzeba usługiwać  D) każdy kiedyś był dzieckiem, któremu dorośli nie ufali 
 

15. Przesłanie całego tekstu można wyrazić stwierdzeniem: 

A) starsi nigdy nie dadzą szansy młodszym    B) ludzie niedołężni innych traktują jak ofermy 

C) wszyscy zasługują na taką szansę, jaką nam kiedyś dano  D) dzieciom wszystko wolno 
 

16. Wyrazem trzysylabowym jest wyraz: 

A) babciu   B) ufajcie   C) stłuką   D) dla 
 

17. W wyrazie stłuką jest tyle samo spółgłosek co w wyrazie: 

A) podano   B) czasach   C) wnuczką   D) obrusem 
 

18. Pięć spółgłosek znajduje się w wyrazie: 

A) esencję   B) herbatniki   C) nalano   D) rozpuszcza 
 

19. W wyrazach nalano i szklanka: 

A) jest różna liczba zarówno spółgłosek jak i samogłosek  B) jest ta sama ilość sylab 

C) jest ta sama ilość spółgłosek     D) jest ta sama ilość samogłosek 
 

20. W zdaniu Oni to wszystko zrobią na piątkę: 

A) nie ma wyrazów jednosylabowych   B) występują trzy wyrazy jednosylabowe 

C) jest jeden wyraz jednosylabowy    D) są dwa wyrazy jednosylabowe 
 

 Pytania za 5 punktów 

21. Źle podzielono na sylaby wyraz: 

A) cu-kier   B) wrzą-tkiem   C) ob-ru-sem   D) szk-lanka 
 

22. Tyle samo sylab co w wyrazie podano jest w słowie: 

A) herbatniki   B) obrusem   C) wnuczką   D) byłaś 
 

23. Wyrazem, w którym jedną głoskę zapisujemy za pomocą dwóch liter jest wyraz: 

A) nakryją   B) to    C) wnuczką   D) stół 
 

24. Prawdą jest, że w wyrazie oni: 

A) jest więcej samogłosek niż spółgłosek   B) są dwie spółgłoski 

C) jest jedna sylaba      D) samogłosek jest mniej niż spółgłosek 
 

25. Wyrazy nalano i podano łączy: 

A) tylko równa ilość sylab     B) wyłącznie równa ilość sylab i spółgłosek 

C) wyłącznie równa ilość samogłosek   D) równa ilość sylab, spółgłosek i samogłosek 
 

26. Wyraz ją: 

A) jest dwusylabowy      B) ma tyle samo spółgłosek co samogłosek 

C) ma mniej spółgłosek niż wyraz ona   D) ma więcej spółgłosek niż wyraz już 
 

27. W zdaniu Szklanki śpiewają piosenką szklaną: 

A) jest wyraz czterosylabowy     B) występują wyłącznie wyrazy dwu i trzysylabowe 

C) występują wyłącznie wyrazy trzysylabowe  D) jest wyraz jednosylabowy 
 

28. W wyrazie zaleją: 

A) są dwie sylaby      B) są cztery sylaby 

C) jest różna liczba spółgłosek i samogłosek   D) jest równa ilość spółgłosek i samogłosek 
 

29. Nie jest prawdą, że: 

A) wyraz jest ma jedną sylabę    B) wyrazy już i jest maja różną liczbę sylab 

C) wyraz stół ma tyle samo samogłosek co wyraz już D) wyraz stół ma tyle samo sylab co wyrazy jest i już 
 

30. W wyrazach babciu i dziadku: 

A) jest tyle samo spółgłosek     B) nie ma równej liczby sylab 

C) są trzy sylaby      D) jest tylko jedna sylaba 


