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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. Tekst powyższy ma formę: 

A) poematu   B) powieści  C) dialogu   D) baśni 
 

2. Budowa tekstu świadczy o tym, że: 

A) można go wystawić na scenie  B) jest to utwór przeznaczony wyłącznie do czytania 

C) utwór ten nie nadaje się na scenę  D) jest on napisany prozą 
 

3. W tekście tym można znaleźć: 

A) opisy   B) rymy  C) morał   D) wiele wątków 
 

4. O występujących postaciach możemy powiedzieć, że są: 

A) twórcami   B) narratorami C) „ja” mówiącymi  D) bohaterami 
 

5. Tekst poboczny (tzw. didaskalia) informuje nas: 

A) o tym, co mówią bohaterowie    B) o ocenach postępowania postaci 

C) o wszystkich okolicznościach związanych ze sceną D) wyłącznie o miejscu i czasie akcji 
 

6. Pojęciem związanym z gatunkiem, który reprezentuje powyższy tekst jest: 

A) akapit   B) akt   C) rozdział   D) tom 
 

7. Temat powyższej sceny najlepiej oddaje sformułowanie: 

A) wewnętrzna niezgoda na ślub      B) wyobrażenie Cześnika o swoim przyszłym małżeństwie 

C) ośmieszenie Cześnika przez Dyndalskiego  D) afera w domu Cześnika 
 

8. Z tekstu dowiadujemy się, że: 

A) Cześnik dopiero szuka kandydatki na żonę B) żadna kandydatka nie odpowiada Cześnikowi 

C) Cześnik potrzebuje rady przyjaciela  D) kandydatką na żonę Cześnika jest wdowa 
 

9. Z wypowiedzi Cześnika można wywnioskować, że w małżeństwie ceni sobie najbardziej: 

A) miłość   B) rozrywki  C) spokój   D) urodę żony 
 

10. O Cześniku można powiedzieć, że: 

A) ma wiele chorób  B) jest ubogi  C) jest wdowcem  D) nie lubi Dyndalskiego 
 
 Pytania za 4 punkty 

11. To, że na wzmiankę o pedogrze (podagrze) Cześnik reaguje niekontent świadczy o tym, że: 

A) roztkliwia się nad sobą    B) rozmowy o stanie zdrowia nie są dla niego miłe 

C) lubi opowiadać o swoich chorobach  D) cieszy się znakomitym zdrowiem 
 

12. O Dyndalskim możemy powiedzieć, że: 

A) nie wie jeszcze wszystkiego o Cześniku  B) rozumie decyzję Cześnika w sprawie małżeństwa 

C) krótko zna Cześnika    D) dobrze zna Cześnika  
 

13. Wypowiedź Dyndalskiego W małżeńskim ciężko stanie świadczy o tym, że: 

A) marzy o małżeństwie    B) zazdrości Cześnikowi 

C) o małżeństwie myśli z niechęcią   D) nie lubi wdowy 
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14. Wypowiedź Cześnika Wszak i u niej, co w ukryciu świadczy o tym, że: 

A) podejrzewa, że wdowa też ma swoje choroby  B) liczy na bogactwa wdowy 

C) z niechęcią myśli o wdowie    D) jest naiwny 

 

15. Komizm do powyższej sceny wprowadza: 

A) postać wdowy     B) zdanie Byle tylko (...)/Między nami była kwita 

C) wyliczanka chorób Cześnika skwitowana zdaniem Ten mankament  nic nie znaczy 

D) strach Cześnika przed małżeństwem 
 

16. Wyraz sekret: 

A) nie jest rzeczownikiem    B) można zastąpić formą tajemnica  

C) nie odmienia się przez przypadki   D) nie ma formy liczby mnogiej 
 

17. Wyrazy balansować i fircykować są czasownikami: 

A) w formie bezokolicznika    B) w formie osobowej 

C) w czasie przeszłym     D) nieodmiennymi przez osoby 
 

18. W wypowiedzeniu W małżeńskim ciężko stanie występuje: 

A) zaimek  B) więcej niż jeden przyimek  C) czasownik    D) przysłówek 
 

19. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu Byle tylko (…)/Między nami była kwita: 

A) znaczy konflikt  B) jest zaimkiem  C) ma formę czasu przyszłego D) znaczy zgoda 
 

20. Wyrazy zaś i nami są: 

A) w obu przypadkach nieodmienne   B) innymi częściami mowy C) tą samą częścią mowy D) przyimkami 
 
 Pytania za 5 punktów 

21. Mankament to:  

A) zaleta   B) atut   C) wada   D) wyobrażenie 
 

22. W wypowiedzeniu Zna proporcję(…)/I nie każe fircykować:  

A) jest tylko jeden czasownik    B) występuje spójnik   

C) brakuje orzeczenia     D) nie ma partykuły 
 

23. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie:  

A) byle    B) zna   C) fircykować   D) czasami 
 

24. Do nieodmiennych części mowy należy wyraz:  

A) nic    B) co   C) między   D) kurcz 
 

25. Wyrazem czterosylabowym jest forma: 

A) doświadczona  B) małżeńskim  C) niekontent   D) zniecierpliwiony 
 

26. W zdaniu Reumatyzmy jakieś łupią:  

A) jest podmiot domyślny    B) podmiotem jest wyraz reumatyzmy 

C) brak podmiotu     D) brak orzeczenia 
 

27. Wyraz krótkiej:  

A) jest przysłówkiem     B) nie odmienia się przez przypadki 

C) nie ma stopnia najwyższego   D) można stopniować 
 

28. W wypowiedzeniu Bóg to tylko wiedzieć raczy: 

A) występuje dopełnienie    B) jest tylko jeden czasownik 

C) nie występuje czasownik w formie osobowej D) wszystkie czasowniki mają formę osobową 
 

29. Sprawdzając pisownię wyrazu niemłody odwołasz się do zasady pisowni nie z:  

A) przysłówkami  B) rzeczownikami C) przymiotnikami  D) zaimkami 
 

30. Rzeczownikiem nie jest wyraz:  

A) panie   B) kulikach  C) czasami   D) pedogrę 

 


