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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.
.
Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Alfik Humanistyczny!

TEKST ZNAJDUJE SIĘ NA OSOBNEJ KARTCE
Pytania za 3 punkty
1. Przywołany tekst:
A) jest poematem

B) należy do liryki

C) jest tekstem publicystycznym

D) należy do beletrystyki

2. Osobę mówiącą w prezentowanym tekście można nazwać:
A) podmiotem lirycznym
B) narratorem
C) dramaturgiem

D) scenarzystą

3. Opowiadający jest:
A) dzieckiem

D) malarzem

B) aktorem

C) pisarzem

4. Przedstawiony fragment tekstu sugeruje, że:
A) jest to początek utworu
C) to finał akcji

B) akcja dzieje się w punkcie kulminacyjnym
D) mamy do czynienia z wątkiem pobocznym

5. Przedstawiona akcja dzieje się:
A) na łonie natury
B) w świecie realnym

C) w rzeczywistości baśniowej

6. O wydarzeniach opowiada osoba, która:
A) nie bierze udziału w akcji
C) jest autorem utworu, który czytamy

B) zna myśli bohaterów
D) nie jest dostrzegana przez bohaterów

7. Prawdą jest, że mówiący:
A) pisze wyłącznie poważne wiersze
C) szykuje się do debiutu pisarskiego

B) pisał już wcześniej utwory dla „dorastających panienek”
D) jest postacią anonimową

8. W opinii piszącego dusza dorastającej panienki:
A) nie jest niczym ciekawym
C) stanowi największą zagadkę wszechświata

B) charakteryzuje się spokojem
D) jest prosta do rozszyfrowania

9. Imię służącej w opinii mówiącego:
A) oddaje charakter niewiasty
C) nikomu się nie podoba

B) brzmi nieładnie
D) jest zupełnie niedobrane do osoby

10. Służąca:
A) jest pogodną osobą
C) budzi pewien lęk u opowiadającego

B) budzi powszechną sympatię
D) cieszy się z odwiedzin

D) w przyszłości

Pytania za 4 punkty
11. Porównanie pani Narcyzy do armaty:
A) uwzniośla tę postać
C) skraca dystans do bohatera

B) wprowadza do tekstu nastrój powagi
D) ma charakter humorystyczny

12. Z panią Narcyzą należy postępować ostrożnie, ponieważ:
A) miała awanturnicze usposobienie
B) jest niesłychanie wrażliwa
C) nie lubi hałasu
D) wymaga od ludzi kultury
13. W sformułowaniu rzekła głosem tak czarnym, że smoła kapała z niego ciężkimi kroplami znajdziemy:
A) porównanie
B) trzy epitety
C) epitet sprzeczny
D) metaforę

14. Sformułowanie Przyszła jakaś taka świadczy o:
A) szacunku
B) sympatii

C) niechęci

15. Opowiadający:
A) chętnie zwolniłby służącą
C) nie interesuje się osobą swojej służącej

B) zna pewne fakty z przeszłości swojej służącej
D) zupełnie nie rozumie postępowania pani Narcyzy

16. Przedstawiony tekst rozpoczyna się:
A) przyimkiem
B) partykułą

C) zaimkiem

17. Pierwsze zdanie tekstu:
A) jest zdaniem pojedynczym
C) jest zdaniem złożonym współrzędnie przeciwstawnym
18. Wyraz posępny oznacza:
A) ponury

B) niemiły

19. Użyte w pierwszym zdaniu cudzysłowy:
A) wyodrębniają wypowiedzi bohatera
C) zaznaczają pseudonimy

D) radości

D) spójnikiem

B) jest zdaniem złożonym współrzędnie łącznym
D) zawiera imiesłowowy równoważnik zdania

C) agresywny

D) zamyślony

B) zaznaczają nie tylko tytuły
D) wyodrębniają pojęcia, z którymi autor się nie zgadza

20. W zdaniu Jest to sprawa wymagająca niezmiernego wysiłku ducha:
A) nie ma orzeczenia
B) jest kilka orzeczeń
C) orzeczenie jest wyrażone czasownikiem w formie nieosobowej
D) mamy orzeczenie imienne

Pytania za 5 punktów
21. Zadnie podrzędne w wypowiedzeniu Uczeni wiedzą, co się dzieje na Marsie jest zdaniem:
A) przydawkowym
B) podmiotowym
C) okolicznikowym warunku
D) dopełnieniowym
22. Sformułowanie wysiłku ducha:
A) to rzeczownik i inna część mowy
C) składa się z dwóch rzeczowników

B) nie zawiera rzeczowników
D) to dwa rzeczowniki w formie mianownika

23. Podkreślony wyraz w zdaniu Największy jednak uczony, (…) nigdy nie wiedział:
A) jest orzeczeniem
B) pełni funkcję przydawki
C) to okolicznik

D) jest podmiotem

24. Podkreślone sformułowanie w wypowiedzeniu Miałem przeto głowę w chmurach zadumy:
A) zawiera zaimek
B) jest porównaniem
C) zawiera rzeczownik w celowniku
D) jest metaforą
25. Wypowiedzenie (…) czekał, czy pióro jak bocian zanurzy w nim dziób:
A) nie ma charakteru animizacji
B) zawiera porównanie
C) ma jedno orzeczenie

D) zawiera epitet

26. W zdaniu (…) z udręczonej mojej głowy wyskoczy „dorastająca panienka” jak Pallas Atena z dostojnej, kędzierzawej i
brodatej głowy Zeusa znajdujemy odwołanie do:
A) historii
B) polskich legend
C) mitologii nordyckiej
D) mitologii greckiej
27. Wypowiedzenie Spojrzała na mnie z wysoka i rzekła jest:
A) równoważnikiem zdania
B) zdaniem współrzędnym rozłącznym
C) zdaniem współrzędnym łącznym
D) zdaniem współrzędnym wynikowym
28. Cudzysłów w zdaniu Powiedziałem „wtoczyła się” został użyty ponieważ piszący:
A) używa fachowego terminu
B) przywołuje użyte przez siebie wcześniej sformułowanie
C) podkreśla powagę nastroju
D) mówi do siebie
29. W wypowiedzeniu Pan Bóg – na szczęście – nie odmówił mi bystrości mamy:
A) wtrącenie
B) zdanie podrzędne przydawkowe
C) podmiot szeregowy
D) czasownik w formie bezokolicznika
30. Nazywając Narcyzę lubą istotą piszący:
A) wyraża swoje prawdziwe uczucia
C) jest szczery

B) stosuje ironię
D) wyraża swój podziw dla służącej

