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CZAS PRACY: 45 MINUT 

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.   

  Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Alfik Humanistyczny! 

TEKST ZNAJDUJE SIĘ NA OSOBNEJ KARTCE 

 Pytania za 3 punkty 

1. Przywołany fragment tekstu: 

A) jest  fragmentem dramatu  B) należy do liryki   C)  pochodzi z tekstu publicystycznego        D) pochodzi z powieści  

 

2. Osobę mówiącą można nazwać: 

A) podmiotem lirycznym  B) narratorem    C) scenarzystą    D) dramaturgiem   

 

3. Osoba mówiąca: 

A)  uczestniczy w wydarzeniach   B) jest niedostrzegana przez bohaterów    

C) zna myśli bohaterów     D) nie ocenia bohaterów i nie komentuje wydarzeń    

 

4. Przywołany fragment charakteryzuje się: 

A) nastrojowością  B) humorystycznym tonem wypowiedzi  C) dramatyzmem akcji   D) wielowątkowością 

 

5. O opowiadającym historię można powiedzieć, że: 

A) nienawidzi zwierząt    B) boi się psów   

C) woli koty     D) nie podoba mu się, gdy zwierzęta przekraczają pewne granice 

 

6. Wbiegający do pokoju pies: 

A) rozbawił gospodarza      B) ucieszył mówiącego swoim widokiem  

C) wywołał u opowiadającego zdziwienie swoim wyglądem    D) oczarował gospodarza  

 

7. Fotel, który upodobał sobie czworonóg: 

A) był wyjątkowo elegancki     B) nie nadawał się do niczego    

C) nie budził niczyjego zainteresowania   D) idealnie pasował do tego, żeby na nim leżał pies   

 

8. Opowiadając o „urodzie” psa opowiadający: 

A) przywołuje własne teksty     B) posługuje się znanymi porzekadłami  

C) przywołuje współczesnych sobie pisarzy    D) odwołuje się do cytowania znanych poetów   

 

9. Wrażenie, które robi pies: 

A) jest mimo wszystko pozytywne B) jest bardzo złe   C) skutecznie przekreśla dalsze relacje     D)  nie ulega zmianie    

 

10. Opinia  „syn jamnika i kanapy”: 

A) świadczy o tym, że pies nie jest rasowy  B) odnosi się do usposobienia czworonoga   

C) wskazuje na jednorodność stylu w wyglądzie psa   D) jest sądem znawcy psów 

 

 Pytania za 4 punkty 

11. Właścicielka psa:  

A) wstydzi się za jego zachowanie B) ma świadomość niestosownego zachowania swojego psa 

C) zachowywała się agresywnie  D) jest młodą dziewczyną i nie widzi niczego niestosownego w zachowaniu psa 

 

12. Wygląd właścicielki psa świadczy o: 

A) jej braku sprawności fizycznej   B) dobrym wychowaniu panienki   

C)  jej łobuzerskim usposobieniu  D) nieśmiałości 
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13. Opinia Pannica zuchwała, a pies opryszek: 

A) podkreśla kontrast między psem a właścicielką B) świadczy o harmonijności relacji psa z właścicielką   

C) wyraża obawy mówiącego      D) jest krytyczna wyłącznie w odniesieniu do psa  
 

14.  Stwierdzenie Bynajmniej by mnie nie zdziwiło, gdyby osoba wjechała była do mojego domu konno wyraża: 

A) uznanie dla temperamentu gościa    B) przerażenie    C) pretensję   D) złość  

 

15. Sytuacja przedstawiona w przywołanym fragmencie sugeruje, że:  

A) to początek jakiejś historii     B) jest finałem opowieści    

C) rozgrywa się w środku opowiadania     D) nie dotyczy głównych bohaterów opowieści   

 

16. Zdanie Z przedpokoju słychać było dwa splątane głosy: 

A) zawiera dwa czasowniki w formie osobowej  B) rozpoczyna przyimek 

C) rozpoczyna spójnik     D) zawiera wyłącznie rzeczowniki w formie mianownika 

 

17. Sformułowanie splątane głosy: 

A) nie zawiera epitetu   B) zawiera przysłówek   C) ma charakter metaforyczny   D) można rozumieć dosłownie    

 

18. Wypowiedzenie drzwi otwarły się gwałtownie i obłąkanym pędem wpadł przez nie pies jest: 

A) równoważnikiem zdania     B) zdaniem złożonym podrzędnie   

C) zdaniem pojedynczym rozwiniętym    D) zdaniem złożonym współrzędnie łącznym 

 

19. Wyraz gwałtownie jest: 

A) przymiotnikiem   B) przysłówkiem   C) czasownikiem w formie imiesłowu    D) przymiotnikiem w stopniu wyższym     

 

20. Sformułowanie obłąkanym pędem ma charakter: 

A) hiperboli (wyolbrzymienia)    B) porównania      C) omówienia   D) wyliczenia  
 

 Pytania za 5 punktów 

21. Przecinki w wypowiedzeniu Długi, niski, śmiesznie kosmaty, a tak zabłocony : 

A) oddzielają zdania      B)  zaznaczają pauzy intonacyjne  

C) zaznaczają wtrącenia      D) oddzielają elementy wyliczenia 
 

22. Podkreślony wyraz w sformułowaniu Był to przedziwny stwór przyrody: 

A) to rzeczownik w mianowniku   B) to rzeczownik w formie liczby mnogiej  

C) nie jest rzeczownikiem    D) jest epitetem 
 

23. Wyraz przedziwny: 

A) nie odmienia się przez przypadki    B) ma cztery sylaby  

C) jest przymiotnikiem     D) akcentuje się na trzecią sylabę od końca 
 

24. W zdaniu z pytania 22. podmiotem jest: 

A) rzeczownik w dopełniaczu   B) rzeczownik w mianowniku    C) przymiotnik    D) zaimek  
 

25. Pokreślone wyrazy w wypowiedzeniu Chwyciłem nożyk do rozcinania kartek tworzą: 

A) przydawkę    B) orzeczenie     C) dopełnienie    D) okolicznik celu   
 

26. W kontekście całej wypowiedzi podkreślone sformułowanie w wypowiedzeniu Mordercze narzędzie wypadło z mej ręki: 

A) brzmi bardzo poważnie  B) powoduje wzrost napięcia   C) wprowadza nastrój grozy  D) ma charakter ironiczny 
 

27. Powtórzenie podkreślonego wyrazu w wypowiedzeniu stanęła osoba rodzaju żeńskiego i rozkrzyżowała żeńskie 

ramiona: 

A) świadczy o tym, że piszący boi się kobiet   B) świadczy, że piszący jest nieuprzejmy   

C) nadaje wypowiedzi żartobliwego charakteru    D) ma zniechęcić czytelnika do bohaterki   
 

28. Sformułowanie roziskrzone oczy, po których latały złote błyski: 

A) nie zawiera przydawki   B) zawiera trzy epitety    C) zawiera przenośnię    D)  ma charakter porównania  
 

29.  W zdaniu Gwałtowne oburzenie tak mną zatrzęsło: 

A) nie ma podmiotu B) występuje okolicznik sposobu C) podmiotem jest mną   D)  podmiotem jest oburzenie 
 

30. W wypowiedzeniu z pyt. 29. mamy: 

A) wyłącznie dopełnienie B) zarówno przydawkę jak i dopełnienie  C) jedynie przydawkę   D) dwa dopełnienia 


