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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. Tematem powyższego tekstu jest: 

A) opowiadanie o dzieciństwie bohaterki   B) charakterystyka Irenki 

C) przedstawienie losów majątku rodziny bohaterki D) historia rodziny bohaterki 
 

2. Nastrój powyższego fragmentu można określić jako: 

A) żartobliwy   B) smutny   C) refleksyjny   D) radosny 
 

3. Powyższy tekst to fragment: 

A) poematu   B) powieści   C) dramatu   D) autobiografii 
 

4. W powyższym tekście dominuje: 

A) opis    B) komizm   C) dialog   D) akcja 
 

5. W powyższym tekście nie ma: 

A) bohatera   B) narratora   C) fantastyki    D) metafor 
 

6. Osobą mówiącą w powyższym tekście jest: 

A) Irenka B) ojciec Irenki C) dom   D) ktoś przypuszczalnie spoza świata przedstawionego 
 

7. Swoją wiedzę o świecie przedstawionym mówiący czerpie: 

A) z pewnością z własnego doświadczenia   B) również z faktu, że zna myśli i odczucia bohaterów 

C) wyłącznie z obserwacji     D) również ze źródeł historycznych 
 

8. W powyższym fragmencie obserwujemy: 

A) proces rozpadu więzi rodzinnych    B) kurczenie się majątku rodziny 

C) popadanie budynku w ruinę    D) wzrost zamożności rodziny 
 

9. Przyczyną tego, że dom wygląda jak świetny grobowiec: 

A) jest nieudolność ojca w gospodarowaniu   B) jest niechęć rodziny do gospodarstwa 

C) była również wojna     D) były kłótnie rodzinne 
 

10. O domu możemy się dowiedzieć, że: 

A) miał parter i piętro  B) miał jeden komin  C) z pewnością był drewniany D) był mały 
 
 Pytania za 4 punkty 

11. Sformułowanie serce domu toczyła zgryzota świadczy o tym, że: 

A) opis domu ma charakter realistyczny   B) do tekstu wprowadzono elementy komizmu 

C) o domu opowiada dziecko     D) o domu mówi się jak o żywej istocie 
 

12. Dom: 

A) współprzeżywa z bohaterami    B) jest zwykłym budynkiem 

C) nie ma uczuć      D) w powyższym fragmencie nie jest bohaterem  
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13. Sformułowanie Niwy (…) zjadał czas, co wszystko pożera ma: 

A) rozbawić czytelnika  B) przerazić czytelnika  C) złagodzić wymowę tekstu 

D) ukazać dramatyzm wydarzeń i ich nieuchronność 
 

14. Wypowiedzenie Ojciec Irenki piersią własną zasłaniał te umiłowane ziemie zawiera: 

A) porównanie B) przenośnię   C) ożywienie  D) oksymoron (epitet sprzeczny) 
 

15. Z ostatniego zdania wynika, że Irenka była szczęśliwym dzieckiem ponieważ: 

A) była nieświadoma      B) nie obchodziły jej rodzinne problemy 

C) interesowały ją wyłącznie jej czarne oczy   D) wierzyła w odmianę złego losu 
 

16. Sformułowanie biały dom tworzą wyrazy: 

A) będące tą samą częścią mowy    B) jednosylabowe 

C) będące w tym samym przypadku    D) będące w różnych przypadkach 
 

17. W pierwszym zdaniu powyższego tekstu: 

A) wyraz panował nie występuje w funkcji orzeczenia  B) jest wtrącenie 

C) podmiotem jest wyraz biały     D) podmiotem jest wyraz komina 
 

18. Wyraz dawniej: 

A) jest przymiotnikiem B) nie podlega stopniowaniu  C) ma trzy sylaby  D) jest przysłówkiem 
 

19. W zdaniu Niwy (pola) dokoła domu zjadał czas: 

A) mamy porównanie      B) jest przenośnia 

C) podmiotem jest wyraz niwy    D) nie ma podmiotu 
 

20. Podkreślone wyrazy w sformułowaniu spozierał dumnie i wyniośle: 

A) mają tę samą liczbę sylab     B) to przymiotniki 

C) są przysłówkami      D) mają tę samą liczbę spółgłosek 
 
 Pytania za 5 punktów 

21. Podmiot domyślny występuje w zdaniu: 

A) Irenka nie znała jeszcze tych zmartwień   B) Wtedy fala daleka przypełznie aż do drzwi 

C) Podczas bezsennych nocy nasłuchiwał    D) Serce domu toczyła zgryzota 
 

22. Przenośny charakter sformułowania serce domu polega na: 

A) użyciu w nim wyrazów dawnych    B) nadaniu domowi cechy ludzkiej 

C) mówieniu o sercu jak o czymś martwym   D) użyciu wyrazów o podobnym znaczeniu 
 
23. Zgryzota to rzeczownik nazywający: 

A) emocję   B) przedmiot   C) okoliczności  D) cechę charakteru 
 

24. Sformułowanie gruda po grudzie zbierała ziemię należy rozumieć: 

A) wszystko naraz  B) częściowo   C) kawałek po kawałku D) bez wielkich strat 
 

25. Wypowiedzenie Obliczał, dodawał i mnożył to: 

A) równoważnik zdania B) zdanie pojedyncze  C) dwa zdania   D) trzy zdania 
 

26. Wyrazem mającym o jedną sylabę więcej niż wyraz zmartwienia jest: 

A) utrzymał   B) nasłuchiwał   C) struchlałym   D) umiłowane 
 

27. Więcej samogłosek niż spółgłosek jest w wyrazie: 

A) pazurami   B) wypił   C) aby    D) lecz 
 

28. Czasownikiem w formie bezokolicznika nie jest wyraz: 

A) szturmować  B) śpiewający   C) powstrzymać  D) wzlecieć 
 

29. W zdaniu Walczył o tę swoją ziemię brakuje: 

A) spójnika   B) zaimka   C) przyimka   D) rzeczownika 
 

30. Wyrazy umiłowane, spozierał, struchlałym łączy to, że: 

A) są przysłówkami      B) mają tę samą liczbę sylab 

C) mają tę samą liczbę spółgłosek    D) są wyrazami dawnymi 


