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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) powieścią   C) artykułem  D) tekstem napisanym prozą 
 

2. Autorka tego utworu to: 

A) reporterka  B) recenzentka  C) poetka  D) powieściopisarka 
 

3. W przedstawionym tekście można znaleźć: 

A) rozbudowane opisy B) rymy C) rozbudowany dialog         D) bohaterów, którymi są wyłącznie ludzie 
 

4. Tytuł powyższego tekstu: 

A) wyłącznie informuje o bohaterze             B) wskazuje na bohatera i jednocześnie jest zabawnym powiedzonkiem 

C) jest tylko zabawnym powiedzonkiem       D) jest powiedzonkiem, którego używa wyłącznie babka 
 

5. Charakter powyższego utworu możemy określić jako: 

A) tajemniczy  B) humorystyczny  C) nastrojowy  D) poważny 
 

6. Powyższy tekst: 

A) opowiada o wydarzeniu    B) nie zawiera wydarzeń 

C) ma formę dialogu     D) nie zawiera wypowiedzi bohaterów 
 

7. W tekście powyższym można znaleźć:  

A) nazwę potrawy przyrządzanej z jajka  B) sposób przyrządzania marmolady z jabłka 

C) opis smaku pieczonego kurczaka   D) nazwę potrawy z pierza 
 

8. Zaskakujące zakończenie powyższego teksu to: 

A) morał   B) puenta   C) podtytuł    D) monolog 
 

9. Zdanie Dziadek po brzuchu już się klepie informuje (w tym wierszu), że:  

A) jest zdenerwowany B) choruje   C) ma chęć zjeść coś smacznego D) jest najedzony 
 

10. Dziadek: 

A) musiał obejść się smakiem   B) dzielił włos na czworo 

C) wciskał swoje trzy grosze    D) zamienił siekierkę na kijek 
  
 Pytania za 4 punkty 

11. O kurczęciu można powiedzieć, że: 

A) jest bezczelne B) samo jest winne swoich kłopotów  C) jest sprytne  D) szuka guza 
 

12. Podkreślony wyraz w zdaniu Za kurczęciem dziadek srogi oznacza: 

A) uzbrojony   B) rozbawiony   C) szybki    D) groźny 
 

13. Nie jest prawdą, że:  

A) dziadek miał szpadę   B) potrawa z kurczęcia okazała się smaczniejsza od kogla mogla 

C) marmolada z jabłek jest lepsza od marmolady z kurczęcia  

D) na pomysł upieczenia kurczęcia na obiad wpadła babka 
 

TEST KONKURSOWY KLASA 

SP 4 ORGANIZATOR 

 

WPISZ KOD SZKOŁY 

                     

Arkusz testowy zawiera 

informacje prawnie chronione 

do momentu rozpoczęcia 

konkursu. 



14. Osobą opowiadającą całą historię jest: 

A) ktoś niebiorący udziału w wydarzeniach  B) dziadek  C) kurczę  D) babka 
 

15. Cała historia: 

A) kończy się dobrze dla wszystkich    B) dobrze kończy się tylko dla dziadka 

C) z pewnością będzie miała jeszcze swój dalszy ciąg D) kończy się dobrze tylko dla kurczęcia 
 

16. W tytule powyższego tekstu można znaleźć: 

A) czasownik  B) jeden rzeczownik  C) dwa rzeczowniki  D) rzeczownik i czasownik 
 

17. W wyrazach kurcze i blade: 

A) jest różna liczba spółgłosek   B) nie ma tyle samo sylab 

C) znajdziemy tyle samo liter    D) jest tyle samo spółgłosek i samogłosek 
 

18. Głoski zapisywane za pomocą dwóch liter znajdujemy w wyrazie: 

A) brzuchu  B) awantura   C) nagle   D) już 
 

19. W wypowiedzeniu dziura w jajku: 

A) występuje czasownik    B) są dwa rzeczowniki  

C) jest jeden rzeczownik    D) występują wyłącznie rzeczowniki 
 

20. Wyrazy co i to: 

A) są rzeczownikami     B) różnią się ilością samogłosek 

C) różnią się ilością spółgłosek   D) są jednosylabowe 
 
 Pytania za 5 punktów 

21. Czasownikiem dwusylabowym jest wyraz: 

A) uciekło  B) ale    C) utrę    D) ich 
 

22. Wyraz obiad: 

A) ma trzy spółgłoski     B) nie jest rzeczownikiem 

C) jest rzeczownikiem dwusylabowym  D) jest czasownikiem 
 

23. Źle podzielono na sylaby wyraz: 

A) o-bia-dek  B) marmo-ladę  C) zro-bię   D) cie-bie 
 

24. Czterech sylab nie ma w wyrazie: 

A) kurczęciem  B) marmolada   C) powiedziała  D) awantura 
 

25. W wyrazie piórko: 

A) są cztery samogłoski  B) jest jedna sylaba  C) są trzy sylaby D) są trzy spółgłoski 
 

26. W zdaniu Naszykował szklankę z cukrem: 

A) są dwa czasowniki     B) jest jeden rzeczownik 

C) nie ma czasownika     D) jest jeden czasownik i dwa rzeczowniki 
 

27. W wyrazie naszykował: 

A) jest pięć sylab B) są cztery sylaby  C) są trzy sylaby  D) jest więcej niż cztery sylaby 
 

28. Wyrazem jednosylabowym nie jest forma: 

A) które  B) zjadł   C) za    D) tej 
 

29. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu Powiedziała trzeźwo babka można zastąpić formą: 

A) głośno  B) z rozbawieniem  C) przytomnie   D) beż przemyślenia 
 

30. Czasownik porwał (szpadę) jest wyrazem określającym czynność wykonaną: 

A) wolno i dokładnie  B) szybko i zdecydowanie C) trwożliwie   D) niepewnie 


