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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 fragment należy do: 

A) literatury pięknej  B) poezji  C) liryki   D) literatury popularnonaukowej 
 

2. W powyższym fragmencie dominuje: 

A) fabuła B) charakterystyka bohaterki  C) opis natury   D) dialog 
 

3. W swojej wypowiedzi mówiący: 

A) poucza czytelnika     B) przedstawia wyłącznie własne przemyślenia 

C) nie koncentruje się na jednym wydarzeniu D) opowiada o najważniejszym wydarzeniu 
 

4. Wypowiadający się jest: 

A) podmiotem lirycznym  B) autorem  C) bohaterem  D) narratorem 
 

5. W powyższym fragmencie nie ma dowodu na to, że opowiadający jest: 

A) bystrym obserwatorem    B) osobą ze świata przedstawionego w utworze 

C) nieświadomy działań bohatera   D) nieprzychylnie nastawiony do Irenki 
 

6. Charakter powyższego tekstu możemy określić jako: 

A) humorystyczny  B) poważny   C) dramatyczny  D) moralizatorski 
 

7. Opowiadający: 

A) ukazuje swoją bohaterkę w złym świetle   B) kreuje postać bohatera negatywnego 

C) traktuje bohaterkę pobłażliwie    D) chce przerazić czytelnika 
 

8. Określenie zawodowe małpiątko wyraża: 

A) niechęć    B) sympatię   C) obojętność    D) zniesmaczenie 
 
9. Szataństwami bohaterka osładza sobie: 

A) nudę  B) nieudane dzieciństwo C) obojętność najbliższych D) smutek, że nie jest chłopcem 
 

10. Irenka jest dzieckiem: 

A) złośliwym   B) ciekawym świata  C) rozkapryszonym  D) niemądrym 
 
 Pytania za 4 punkty 

11. Z powyższego tekstu wynika, że Irenka była: 

A) ładna   B) brzydka   C) niesprawna fizycznie D) niezgrabna 
 

12. Określenie lata cielęce: 

A) wprowadza do tekstu nastrój powagi   B) oznacza starość 

C) sugeruje dystans mówiącego do bohaterki  D) podkreśla niechęć do bohaterki 
 

13. W opinii mówiącego grubymi literami pisane powinny być przygody Irenki, takie jak: 

A) zwykłe sińce  B) zadrapania   C) połamanie rąk i nóg  

D) te, w których brakowało jej trzech ćwierci do śmierci 
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14. Określenie wesoła jak szczygieł o poranku jest: 

A) porównaniem  B) przenośnią  C) epitetem   D) personifikacją 
 

15. Używając w stosunku do bohaterki wyrazów szataństwa, diabeł mówiący: 

A) wprowadza do tekstu nastrój grozy B) wskazuje na rzeczywistą przyczynę problemów bohaterki 

C) wprowadza nastój żartobliwy  D) wyraża zdegustowanie działaniami bohaterki 
 

16. O podkreślonych wyrazach w sformułowaniu łącznie z połamaniem rąk i nóg można powiedzieć, że: 

A) są rzeczownikami     B) mają formę dopełniacza 

C) przynajmniej jeden nie jest rzeczownikiem D) wszystkie maja nieparzystą liczbę sylab 
 

17. Sformułowanie dziewczynka śliczna jak anioł zawiera: 

A) metaforę   B) epitet  C) porównanie  D) ożywienie 
 

18. Orzeczenie imienne można znaleźć w zdaniu: 

A) Znała każde gniazdo os.    B) Człowiek nie jest stonogą. 

C) Mogła ugotować się w kotle.   D) Irenka wiedziała o wszystkim. 
 

19. Nazwa okres jej lat cielęcych oznacza: 

A) wiek niemowlęcy  B) wczesną dorosłość  C) dziecięce lata  D) starość 
 

20. W zdaniu Irenka wiedziała o wszystkim: 

A) brak podmiotu B) jest przydawka C) orzeczenie nie jest wyrażone czasownikiem D) jest dopełnienie 
 
 Pytania za 5 punktów 

21. Podkreślone sformułowanie w wypowiedzeniu jak to sprawić, aby cały dom stanął na głowie: 

A) należy rozumieć dosłownie   B) oznacza zaprowadzić porządek 

C) ma znaczenie przenośne    D) można zastąpić związkiem zatrzymać się w biegu 
 

22. W sformułowaniu na dnie studni: 

A) nie ma przyimka B) jest przymiotnik C) jest rzeczownik w dopełniaczu D) jest rzeczownik w bierniku 
 

23. Wyraz zakamarki: 

A) nie ma liczby pojedynczej    B) w liczbie pojedynczej ma postać zakamarka 

C) w liczbie pojedynczej ma postać zakamarek D) nie odmienia się przez przypadki 
 

24. Rzeczownikiem nie jest wyraz: 

A) zlatywanie  B) złamaniem   C) wywrócenie  D) ugotować się 
 

25. W zdaniu Dwukrotnie wystrzeliła z dubeltówki: 

A) występuje wyrażenie przyimkowe    B) jest zaimek 

C) nie ma wyrazów należących do nieodmiennych części mowy D) nie ma dopełnienia 
 

26. Wyraz ograniczony: 

A) jest przymiotnikiem    B) jest czasownikiem w formie imiesłowu 

C) nie odmienia się przez przypadki   D) ma sześć sylab 
 

27. Rzeczownikiem osobowym jest wyraz: 

A) zwierzęcia  B) małpiątko   C) człowiek   D) spiżarni 
 

28. Czasownik nieprzechodni występuje w wypowiedzeniu: 

A) coś w mądrej pomieszało się głowie    B) dźwigała na sobie straszliwe brzemię lat 

C) w każdej przygodzie brakowało jej trzech ćwierci do śmierci D) postanowiły zjeść ją na surowo 
 

29. Wypowiedzenie trzykrotne wywrócenie się wozu z sianem jest: 

A) równoważnikiem zdania    B) zdaniem pojedynczym 

C) zdaniem pojedynczym rozwiniętym  D) zdaniem złożonym 
 

30. Sformułowanie wesoły zamiar tworzą: 

A) przysłówek i rzeczownik    B) wyrazy w różnych przypadkach 

C) wyrazy w formie mianownika   D) przysłówek z rzeczownikiem własnym  


