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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) napisany jest prozą B) jest wierszem C) zawiera refren D) nie jest utworem poetyckim 
 
2. Rym tworzą wyrazy: 

A) szczecinkę – cukierkami B) Oli – nikomu C) nikomu – domu D) karmią - cukierkami 
 
3. W powyższym tekście: 

A) wypowiada się jeden bohater   B) wypowiadają się dwie bohaterki  

C) wypowiadają się trzy bohaterki   D) wypowiada się czworo bohaterów  
 

4. W powyższym tekście: 

A) nie występuje zwierzę    B) bohaterem jest również zwierzę 

C) występują wyłącznie zwierzęta   D) wszyscy bohaterowie są zdrowi 
 

5. W tym utworze: 

A) o wydarzeniach opowiada nam osoba niebiorąca w nich udziału B) mamy rozbudowany opis 

C) mamy dialog        D) jest morał 
 

6. Powyższy tekst ma charakter: 

A) humorystyczny  B) pouczający  C) przestrogi  D) krytyki 
 

7. Przedstawione w utworze wydarzenie: 

A) rozgrywa się w świecie fantastycznym  B) jest zwyczajną scenką z podwórka 

C) ma dramatyczny przebieg    D) jest mało prawdopodobne 
 

8. Nastrój powyższego tekstu możemy określić jako: 

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

9. Tytuł powyższego tekstu wskazuje na: 

A) problem utworu  B) miejsce akcji C) czas akcji  D) postać głównego bohatera 
 
10. O jakiej śwince mowa jest w utworze dowiadujemy się: 

A) już w tytule   B) na początku utworu  C) w zakończeniu D) od samej świnki 
 
 Pytania za 4 punkty 

11. Zdanie Niee, jej mama nie pozwoli! (bawić się z chorą koleżanką) świadczy o tym, że: 

A) chorych w ogóle nie wolno odwiedzać   B) mamy do czynienia z zaraźliwą chorobą 

C) mama jest zła      D) mama wydaje bezsensowne zakazy 
 
12. Zdanie Tylko nie mów nic nikomu!: 

A) jest skierowane do chorej dziewczynki   B) zostaje wypowiedziane przez chorą 

C) jest prośbą o zachowanie tajemnicy   D) stanowi wyjaśnienie problemu 
 
13. Z powyższego tekstu dowiemy się: 

A) jak wygląda chora      B) jakie imiona mają koleżanki chorej 

C) jak długo choruje się na świnkę    D) gdzie i kiedy dokładnie ma miejsce to wydarzenie 
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14. Zdanie Oni mają świnkę w domu: 

A) od razu zostało dobrze zrozumiane   B) ma charakter przenośny 

C) zawiera porównanie     D) wyraża ocenę 
 

15. Na podstawie powyższego tekstu można stwierdzić, że puenta często jest zakończeniem: 

A) szczęśliwym  B) smutnym   C) zagadkowym  D) zaskakującym 
 

16. Wyraz chodźmy: 

A) jest czasownikiem  B) ma tyle samo liter co głosek C) ma jedną samogłoskę D) ma jedną sylabę 
 

17. W zdaniu Chodźmy bawić się do Oli!: 

A) są trzy wyrazy jednosylabowe  B) jest wyraz mający równą ilość spółgłosek i samogłosek 

C) jest wyraz trzysylabowy   D) jest znak zapytania 
 

18 Więcej samogłosek niż spółgłosek jest w wyrazie: 

A) ryjek   B) domu   C) sami   D) Ola 
 

19. Tyle samo sylab co w wyrazie zapuchnięta znajduje się w wyrazie: 

A) smutna   B) cukierkami   C) szczecinkę   D) dziewczynka 
 

20. Dwa razy tyle spółgłosek niż w wyrazie siedzi ma wyraz: 

A) czemu   B) właśnie   C) karmią   D) mówisz 
 

 Pytania za 5 punktów 

21. Wyraz nikomu: 

A) nie ma równej ilości spółgłosek i samogłosek  B) ma więcej sylab niż wyraz szczecinkę 

C) ma jedną sylabę więcej niż wyraz oni   D) ma tyle samo sylab co wyraz owinięta 
 

22. W zdaniu Ona jest na świnkę chora!: 

A) są trzy wyrazy jednosylabowe    B) są trzy wyrazy dwusylabowe 

C) są trzy wyrazy jednosylabowe    D) jest wyraz w którym są trzy samogłoski 
 

23. W wyrazie ryjek: 

A) jest dwa razy tyle spółgłosek co w wyrazie świnka B) jest o dwie sylaby mniej niż w wyrazie doktora 

C) mamy o jedną spółgłoskę mniej niż w wyrazie popatrz D) jest tyle samo sylab co w wyrazie pozwoli 
 

24. Czasownikiem w formie bezokolicznika jest wyraz: 

A) mówisz   B) bawić się   C) chora   D) siedzi 
 

25. Wyrazy ona i czy: 

A) różnią się ilością sylab     B) mają różną ilość spółgłosek  

C) mają różną ilość liter     D) są jednosylabowe 
 

26. Prawdą jest, że: 

A) wyraz karmią ma dwie sylaby  B) w wyrazie mówisz jest o jedną samogłoskę więcej niż spółgłosek 

C) wyraz okno jest jednosylabowy  D) wyrazy ona i na mają tyle samo sylab 
 

27. Poprawnie podzielono na sylaby wyraz: 

A) tylk-o   B) ma-ma   C) w-ielką   D) sam-i 
 

28. Wyrazem jednosylabowym nie jest forma: 

A) mów   B) tam    C) ma    D) jaką 
 

29. Prawdą jest, że w zdaniu Czym ją karmią?: 

A) jest czasownik w formie 2. osoby liczby mnogiej  B) nie ma czasownika w formie trzeciej osoby 

C) są dwa wyrazy jednosylabowe   D) wszystkie wyrazy mają łącznie tyle samo sylab co spółgłosek 
 

30. Nie jest prawdą, że: 

A) wyraz chora jest czasownikiem B) wyraz świnka ma kilka znaczeń  C) wyraz siedzi ma formę 3.osoby 

D) wyraz karmią jest czasownikiem w formie czasu teraźniejszego 


