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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. 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) artykułem  B) utworem literatury pięknej C) utworem poetyckim D) tekstem dramatu 
 

2. Pierwsze zdanie sugeruje, że tekst ma formę: 

A) recenzji  B) sprawozdania   C) biografii   D) autobiografii 
 

3. Tematem powyższego fragmentu jest: 

A) analiza przyczyn pojawiania się wybitnych postaci w historii B) rozważanie nad niesprawiedliwością dziejową 

C) opowiadanie o dniu narodzin bohaterki    D) opis świata przedstawionego 
 

4. Osobą mówiącą jest: 

A) bohater  B) narrator   C) podmiot liryczny   D) historyk 
 

5. Osoba mówiąca (w powyższym fragmencie): 

A) zna wydarzenia z przeszłości    B) odwołuje się do konkretnych faktów historycznych 

C) wie mniej od czytelnika o świecie przedstawionym  D) nie ma pełnej wiedzy o świecie przedstawionym 
 

6. O bohaterce mówiący wypowiada się: 

A) niezbyt taktownie  B) z sympatią   C) z niechęcią  D) obojętnie 
 

7. Powyższy tekst ma charakter: 

A) wywodu naukowego B) poważny   C) żartobliwy  D) refleksyjny 
 

8. Sformułowania jest tedy sprawą słuszną czy żywot: 

A) należą do języka potocznego   B) świadczą o krytycznym stosunku do omawianych wydarzeń 

C) są porównaniami   D) zwiększają komizm wywodu, wprowadzając nastrój przesadnej powagi 
 

9. Dzień, w którym bohaterka ujrzała światło słoneczne: 

A) był wyjątkowy B) był szczególnie piękny C) był zwyczajny D) był godny narodzin tak ważnej postaci   
 

10. W opinii mówiącego: 

A) narodzinom wielkich postaci towarzyszą kataklizmy  

B) momentowi narodzin wybitnych ludzi zwykle nie przypisuje się wielkiego znaczenia 

C) gdy rodzi się heros lub potwór nie pojawiają się żadne szczególne znaki 

D) pisanie o dniu narodzin jest trudne 
 
 Pytania za 4 punkty 

11. W dniu narodzin bohaterki: 

A) narodził się również chiński cesarz  B) krowy i konie machały ogonami 

C) przyleciały dwie wrony    D) wszyscy zwrócili uwagę na szczególne znaki 
 

12. Ostatnie zdanie powyższego tekstu: 

A) jest morałem     B) świadczy o ty, że mówiący zna przyszłość 

C) nie wyraża opinii opowiadającego  D) wprowadza do tekstu nastrój powagi 
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13. W wypowiedzeniu (wrony) pokryły dom cały czarnym krakaniem: 

A) jest przenośnia  B) nie ma epitetów  C) jest porównanie D) mamy ożywienie (animizację) 
 

14. W sformułowaniu natura (…) nie objawiła swojej oszalałej radości: 

A) o istotach żywych mówi się jak o rzeczach B) w rzeczywistości opowiada się o ludziach 

C) pojęciom i zjawiskom nadaje się cechy istot żywych lub ludzi D) nie ma metafory 
 

15. Sformułowanie bo jak się to później okaże świadczy o tym, że mówiący: 

A) nie dostrzega czytelnika    B) ma świadomość opowiadania historii 

C) nie ujawnia się     D) nie zna przyszłości 
 

16. Rzeczownikiem nie jest wyraz: 

A) życie   B) trzęsienia  C) zdumieniu   D) chmurne 
 

17. Arcybałwan to określenie kogoś, kto: 

A) nie jest bałwanem     B) głupotą przewyższa typowego bałwana 

C) jest typowym bałwanem    D) jest mądrzejszy od każdego bałwana 
 

18. W zdaniu Natura nie objawiła swojej oszalałej radości: 

A) są dwa rzeczowniki B) jest jeden rzeczownik  C) nie ma rzeczowników 

D) rzeczowników jest trzy razy mniej niż pozostałych części mowy 
 

19. Podkreślony wyraz w wypowiedzeniu wron, które (…), pokryły dom cały czarnym krakaniem: 

A) nie jest rzeczownikiem    B) jest rzeczownikiem w formie biernika 

C) jest rzeczownikiem w formie narzędnika  D) jest rzeczownikiem w formie liczby mnogiej 
 

20. W wypowiedzeniu (…)góry(…) chciały czołem uderzyć o struchlałe padoły: 

A) mamy porównanie     B) brak epitetu 

C) górom nadaje się cechy przedmiotów  D) górom nadaje się cechy ludzkie 
 
 Pytania za 5 punktów 

21. Pospólstwo dni to: 

A) święta  B) dni powszednie  C) dni szczególne  D) dni, które mają nadejść 
 

22. W wypowiedzeniu Nie można było (…) temu zdarzeniu przypisać historycznego znaczenia: 

A) nie ma podmiotu     B) brakuje orzeczenia   

C) podmiotem jest wyraz znaczenia   D) jest jeden czasownik 
 

23. Powiedzenie z dziada i pradziada oznacza: 

A) dopiero w trzecim pokoleniu B) od niedawna C) od dawna  D) wszystko w rodzinie 
 

24. Sformułowanie ujrzała ona światło słoneczne jest omówieniem (peryfrazą) wyrazu: 

A) zrozumieć   B) radować się  C) urodzić się   D) dojrzeć 
 

25. W wypowiedzeniu zakrwawić wielką łuną chmurne i przepaściste niebo historii są cztery: 

A) rzeczowniki   B) przydawki   C) przymiotniki  D) czasowniki 
 

26. Przysłówkiem jest wyraz: 

A) często   B) owego   C) cały    D) szczególnym 
 

27. Czasownikiem w formie nieosobowej jest wyraz: 

A) zwrócono   B) okaże się   C) pojawienie się  D) kiwnęłaby 
 

28. W wypowiedzeniu mógł ją prześcignąć: 

A) wszystkie czasowniki mają formę osobową  B) nie ma wyrazu jednosylabowego 

C) są dwa wyrazy jednosylabowe    D) jest wyraz czterosylabowy 
 

29. Na przedostatnią sylabę akcent pada w wyrazie: 

A) okaże   B) być    C) jest    D) król 
 

30. Wypowiedzenie Lwy ryczały: 

A) jest równoważnikiem zdania B) jest zdaniem C) zawiera przydawkę  D) nie zawiera orzeczenia 


