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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 tekst: 

A) jest utworem literackim B) nie należy do literatury  C) jest napisany prozą  D) dzieli się na rozdziały 
 
2. Osoba mówiąca:  

A) jest jednocześnie bohaterem utworu    B) nie zna uczuć występujących postaci  

C) nie bierze udziału w akcji      D) wpływa na przebieg wydarzeń 
 
3. Odbiorcą powyższego tekstu jest: 

A) przyrodnik  B) każdy czytelnik  C) miłośnik literatury sensacyjnej    D) pokrzywa  
 
4. Przedstawione wydarzenia: 

A) z pewnością miały miejsce    B) nie musiały wydarzyć się naprawdę – są wymyślone 

C) wydarzyły się w odległej przeszłości   D) miały szczęśliwe zakończenie     
 
5. Przedstawiona w utworze pokrzywa: 

A) ma wyłącznie cechy rośliny    B) ma wyłącznie cechy człowieka    

C) ma pewne cechy człowieka     D) wygląda jak człowiek    
 
6. W powyższym tekście: 

A) nie ma bohaterów       B) bohaterem jest roślina  

C) bohaterami są zwierzęta       D)  występuje człowiek, zwierzę i roślina 
 
7. Nastrój panujący w tym utworze można określić jako: 

A) radosny   B) smutny     C) podniosły    D) uroczysty 
 
8. Powyższy utwór zawiera naukę dla czytelnika, że:  

A) jesteśmy tak traktowani, jak traktujemy innych   B) nieszczęśliwi mają prawo dokuczać innym 

C) należy zawsze być miłym wobec tych, którzy nam dokuczają D) źli ludzie mają w życiu łatwiej 
 
9. Przedstawiona w tekście pokrzywa jest: 

A) wyłącznie ofiarą okrucieństwa innych    B) lubiana przez innych 

C) pożyteczna        D) po części sama sobie winna 
 
10. Zachowanie pokrzywy możemy określić jako: 

A) złośliwe   B) zabawne    C) całkowicie usprawiedliwione    D) mądre    
 
 Pytania za 4 punkty 

11. Sformułowanie patrzy krzywo oznacza, że pokrzywa:  

A) nikogo nie lubi   B) żartuje z kogoś   C) nieśmiało prosi    D) nierówno stoi    
 
12. W tekście możemy znaleźć pewne informację o: 

A) czasie akcji   B) przyszłych losach postaci C) miejscu akcji  D) dalszym ciągu akcji 
 
13. Tytuł powyższego tekstu informuje nas o: 

A) problemie    B) odbiorcy   C) bohaterze    D) przesłaniu 
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14. Przedstawiona w tekście pokrzywa: 

A) nie stara się zmienić swojego postępowania  B) dobrze się bawi 

C) zastanawia się nad skutkami swoich działań  D) lubi siebie 
 
15. Zakończenie powyższego tekstu: 

A) zawiera pouczenie dla czytelnika    B) informuje nas o uczuciach pokrzywy 

C) wprowadza zupełnie nową informację    D) jest zagadkowe 
 
16. Wyraz stoi: 

A) ma tyle samo spółgłosek co samogłosek   B) ma trzy sylaby 

C) ma dwa razy tyle sylab co spółgłosek   D) nie daje się podzielić na sylaby 
 
17. Trzy spółgłoski są w wyrazie: 

A) pod    B) płotem   C) pokrzywa   D) tylko 
 
18. Tyle samo sylab co wyraz wianuszków ma wyraz: 
A) patrzy    B) chłopiec   C) okropnie   D) nieszczęśliwa 
 
19. Jedną sylabę ma wyraz: 
A) zrywa   B) przez   C) każdy   D) lubi 
 
20. Tyle samo samogłosek co spółgłosek jest w wyrazie: 
A) płotem   B) pod     C) nogę   D) nikt 
  
  Pytania za 5 punktów 

21. Poprawnie podzielono na sylaby wyraz: 
A) b-ied-na   B) pł-otem   C) we-so-łe   D) pl-ecie 
 
22. Podkreślony wyraz w sformułowaniu łup je po nosie: 
A) nie może mieć innego znaczenia    B) naśladuje dźwięk uderzenia 
C) ma wie sylaby      D) ma dwie samogłoski 
 
23. Wyrazem zawierającym głoskę zapisaną za pomocą dwóch liter jest słowo: 
A) jest   B) każdy    C) przechodził   D) zrywa 
 
24. Wyrazy ją, go, je łączy to, że: 
A) są dwusylabowe      B) są jednosylabowe  
C) mają po dwie samogłoski     D) nie mają tej samej ilości spółgłosek i samogłosek 
 
25. W zdaniu Stoi pod płotem pokrzywa: 
A) nie ma wyrazu trzysylabowego   B) wszystkie wyrazy mają tyle samo głosek co liter  
C) jest wyraz dwusylabowy    D) są dwa wyrazy jednosylabowe 
 
26. Prawdą jest, że: 
A) w wyrazie wesołe jest tyle samo sylab co spółgłosek 
B) w wyrazie nieszczęśliwa jest o dwie sylaby więcej niż w wyrazie okropnie 

C) niej nie jest wyrazem jednosylabowym  D) wyraz świecie ma trzy sylaby 
 
27. Nie jest prawdą, że: 
A) w wyrazie płotem mamy trzy samogłoski   B) wyraz cap ma tyle samo spółgłosek co łup 

C) wyrazy wszystkich i każdy mają tyle samo samogłosek D) wyraz nosie ma tyle samo sylab co spółgłosek 
 
28. W zdaniu Przebiegło wesołe prosię: 
A) wszystkie wyrazy mają tyle samo sylab   B) są dwa wyrazy dwusylabowe 
C) są dwa wyrazy trzysylabowe    D) nie ma wyrazu trzysylabowego 
 
29. Jedną samogłoskę mamy w wyrazie: 
A) krzywo  B) tylko    C) nikt   D) z 
 
30. Źle podzielono na sylaby wyraz: 
A) st-oi   B) prze-bieg-ło   C) prze-zy-wa  D) lu-bi 


