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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 wierszem B) został napisany prozą C) nie może być nazwany utworem literackim D) ma pouczać 
 

2. Osoba mówiąca w utworze: 

A) to czekolada B) jest z pewnością kimś dorosłym  C) to wujek Władek  D) jest dzieckiem 
 

3. Przedstawione wydarzenie: 

A) rozgrywa się w świece fantastycznym   B) ma miejsce w „naszej” rzeczywistości 

C) z pewnością jest prawdziwe    D) rozgrywa się dłużej niż jeden dzień 
 

4. W tekście tym nie ma: 

A) bohatera  B) wydarzeń nieprawdopodobnych  C) rymów  D) wersów 
 

5. Nastrój powyższego tekstu możemy określić jako: 

A) podniosły   B) poważny  C) żartobliwy  D) smutny  
 

6. Odbiorcą przedstawionego tekstu jest: 

A) wujek Władek  B) czekolada  C) sam autor  D) każdy czytelnik 
 

7. W swojej wypowiedzi mówiący nie informuje o: 

A) osobie gościa      B) tym, kiedy rozgrywa się to wydarzenie 

C) wyglądzie czekolady     D) warunkach, w których będzie można zjeść czekoladę 
 

8. O osobie wypowiadającej się możemy powiedzieć, że: 

A) ma do wszystkich pretensje B) nie potrafi się zachować C) sprzeciwia się zasadom D) uwielbia czekoladę 
 

9. Zapach czekolady: 

A) przyprawia o mdłości     B) nie pozwala wyczuć, gdzie schowano smakołyk 

C) nie pozwala spokojnie wykonywać żadnych czynności D) nie jest niczym szczególnym 
 

10. Powtórzenia w tym tekście mają za zadanie: 

A) pokazać cierpienie osoby mówiącej  B) scharakteryzować wujka Władka 

C) zasmucić czytelnika    D) wprowadzić do tekstu inny temat 
 

 Pytania za 4 punkty 

11. Zakończenie tekstu: 

A) zamyka ostatecznie historię czekolady  B) ma charakter tajemniczy 

C) przedstawia dramatyczne wydarzenie  D) określa stan  mówiącego 
 

12. Zdanie Przyszedł do nas wujek Władek: 

A) rozpoczyna całą historię    B) wskazuje na wydarzenie, które rozegrało się w przeszłości 

C) mówi o przyszłości     D) nie ma związku z przedstawionymi wydarzeniami 
 

13. Zdanie Czy ktoś może mi powiedzieć, kiedy będzie po obiedzie? wskazuje, że osoba mówiąca jest: 

A) wściekła    B) smutna  C) zniecierpliwiona  D) rozbawiona 
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14. Tytuł powyższego utworu wskazuje na: 

A) miejsce akcji  B) problem  C) czas akcji   D) gatunek utworu 
 

15. Z powyższego tekstu możemy dowiedzieć się: 

A) kiedy bohaterka może jeść słodycze  B) czy czekolada jest zdrowa 

C) jak robi się czekoladę    D) czy wszyscy lubią czekoladę 
 

16. W wyrazie wujek: 

A) mamy dwie sylaby     B) więcej jest samogłosek niż spółgłosek 

C) jest mniej spółgłosek niż sylab   D) jest jedna sylaba 
 

17. W zdaniu Przyszedł do nas wujek Władek: 

A) jest tylko jeden wyraz jednosylabowy  B) są trzy wyrazy dwusylabowe 

C) jest wyraz trzysylabowy    D) nie ma wyrazu, w którym są cztery spółgłoski 
 

18. Poprawnie podzielono na sylaby wyraz: 

A) przyni-ósł   B) wi-elką  C) o-rze-cha-mi  D) pudl-e 
 

19. Tyle samo sylab co w wyrazie obrazkami jest w wyrazie; 

A) zamknięta   B) szufladzie  C) układanki   D) powiedzieć 
 

20. Wyraz będę: 

A) ma dwie samogłoski    B) ma jedna samogłoskę  

C) ma więcej sylab niż samogłosek   D) jest jednosylabowy 
 

 Pytania za 5 punktów 

21. Cztery spółgłoski znajdują się w wyrazie: 

A) pachnie   B) lalką  C) biedzie   D) szuflada 
 

22. W wyrazie jeśli: 

A) jest mniej sylab niż w wyrazie rower   B) jest tyle samo spółgłosek co w wyrazie gadam 

C) samogłosek jest o jedną więcej niż spółgłosek  D) samogłosek jest tyle samo co spółgłosek 
 

23. W zdaniu Dadzą mi ją po obiedzie: 

A) nie ma wyrazów jednosylabowych  B) nie ma wyrazu dwusylabowego 

C) jest wyraz trzysylabowy    D) najdłuższy wyraz ma cztery sylaby 
 

24. Wyraz czekolada ma dwa razy więcej samogłosek od wyrazu: 

A) chcę   B) zapach  C) gdy    D) żyć 
 

25. Wyraz gadam ma: 

A) o jedną sylabę więcej niż wyraz obiedzie   B) o jedną spółgłoskę mniej niż wyraz obrazkami 

C) o trzy samogłoski mniej niż wyraz czekolada  D) dwie sylaby 
 

26. Głoski zapisywanej za pomocą dwóch liter nie znajdziemy w wyrazie: 

A) czekolada   B) zapach  C) układać   D) czy 
 

27. Prawdą jest, że: 

A) wyraz zamknięta ma więcej sylab niż wyraz powiedzieć  B) wyrazy siedzieć i obiedzie mają tyle samo sylab 

C) wyraz ktoś ma trzy razy więcej spółgłosek niż samogłosek D) wyraz wielką ma trzy sylaby 
 

28. Wyrazem jednosylabowym jest wyraz: 

A) nowy   B) lalką  C) sobie   D) choć 
 

29. Wyrazy Władek i wujek łączy to, że mają: 

A) trzy samogłoski     B) tę sama ilość spółgłosek 

C) tę sama ilość sylab     D) to że w obu jest dwa razy więcej spółgłosek niż samogłosek 
 

30. Nie jest prawdą, że: 

A) w wyrazie pokoju są trzy sylaby    B) wyraz ten ma dwie spółgłoski 

C) wyrazy kiedy i po są jednosylabowe   D) wyraz czy ma dwie głoski i trzy litery 


