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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! 

  

 Ola Bielarska 

Krasnoludki są!  

 
W lesie cicho szumią drzewa,  
wciąż coś skrzeczy, piszczy, śpiewa,  
trzeszczy gałąź, pęka kora,  
żyje fauna, rośnie flora... 
 
Tylko skąd te obce dźwięki?  
Melodyjki i piosenki?  
Zza kamienia i spod grzyba  
słychać: – Halo! Coś przerywa!  
 
Dacie wiarę? To krasnale  
wpadły w sieci telefonii;  
nikt nie wierzy w krasnoludki,  
a w paprotkach wciąż coś dzwoni!  
 
I do domku siedmiu skrzatów  
„przyszła” poczta z rachunkami -  
trzeba wyjąć spod podłogi  
stary garnek z pieniążkami.  
 
Śnieżka zrzędzi: – Co za czasy,  
każą płacić za rozmowy,  
a dziś każdy krasnoludek 
ma telefon komórkowy. 
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Arkusz testowy zawiera 
informacje prawnie chronione 

do momentu rozpoczęcia 
konkursu. 



 

 Pytania za 3 punkty 

1. Załączony tekst: 
A) jest wierszem B) został napisany prozą  C) jest podzielony na rozdziały        D) jest utworem anonimowym 
 
2. W przywołanym tekście można znaleźć: 
A) refren  B) pouczenie czytelnika C) wiele różnych tematów   D) rymy 
 
3. Autorkę naszego tekstu możemy nazwać: 
A) reporterką   B) scenarzystką    C) poetką      D) dramaturgiem  
 
4. Osoba mówiąca w przytoczonym utworze: 
A) zwraca się do czytelnika     B) nie wprowadza dialogu  
C) nie przywołuje postaci z innych utworów   C) negatywnie ocenia swoich bohaterów  
 
5. Autorka w swoim tekście: 
A) krytykuje dawne utwory      B) pokazuje, że świat baśni nie zmienia się 
C) udowadnia, że krasnoludków nie ma na świecie   D) nawiązuje do znanej baśni 
 
6. Nasz tekst rozpoczyna się: 
A) rozmową bohaterów B) opisem  C) zwrotem do czytelnika  D) oceną bohatera  
 
7. Akcja załączonego tekstu dzieje się: 
A) na łące   B) w mieście   C) w lesie   D) w miejscu bliżej nieokreślonym 
 
8. Czasem akcji przywołanego tekstu jest: 
A) odległa przeszłość     B) nasza współczesność C) świat przyszłości  D) z pewnością nie nasza epoka 
 
9. W świecie utworu słychać: 
A) wyłącznie śpiew ptaków        B) tylko dzwonki telefonów 
C) odgłosy natury mieszające się z dźwiękami dzwonków telefonów D) wyłącznie odgłosy natury 
 
10. Prawdą jest stwierdzenie (na podstawie tekstu), że: 
A) rozmowy telefoniczne nie są wcale drogie  B) krasnoludki mają dużo darmowych minut 
C) krasnoludki lubią klasyczne dzwonki telefonów  D) krasnoludki uwielbiają rozmowy przez telefon 
 
 Pytania za 4 punkty 

11. Prawdą jest, że krasnoludki: 
A) trzymają pieniądze w garnku pod podłogą  B) oszczędzają na rozmowach telefonicznych 
C) dzwonią tylko w najważniejszych sprawach  D) wszędzie mają dobry zasięg 
 
12. Śnieżkę: 
A) martwią wydatki, które trzeba ponieść za rozmowy telefoniczne  
B) smuci to, że nie wszystkie krasnale mają już telefony 
C) zastanawia mnogość dzwonków telefonicznych     D) cieszy możliwość kontaktu telefonicznego ze wszystkimi 
13. Melodyjki i piosenki to: 
A) dźwięki lasu    B) przyśpiewki krasnoludków    C) piosenki królewny Śnieżki     D) dźwięki dzwonków telefonicznych 
 
14. Tytuł przywołanego utworu: 
A) jest opinią, której prawdziwość potwierdza tekst  B) wyraża powątpiewanie 
C) wprowadza nastrój tajemniczości i grozy    D) jest cytatem 
 
15. O istnieniu krasnoludków świadczy cytat: 
A) żyje fauna, rośnie flora...     B) a w paprotkach wciąż coś dzwoni!   

C) W lesie cicho szumią drzewa   D) Co za czasy, każą płacić za rozmowy 
 
16. W tytule przytoczonego utworu: 
A) nie ma wyrazu o jednakowej ilości samogłosek i spółgłosek  B) jest wyraz trzysylabowy  



C) jest wyraz pięciosylabowy      D) znajduje się wyraz jednosylabowy 
 
17. W wyrazie krasnoludki: 
A) jest tyle samo spółgłosek co samogłosek  B) są trzy samogłoski  
C) jest tyle samo liter co głosek   D) jest pięć spółgłosek 
 
18. W wyrazach siedmiu i przyszła: 
A) nie ma tyle samo sylab  B) jest równa liczba sylab  C) są po trzy sylaby D) jest tyle samo liter co głosek 
 
19. Tyle samo sylab co w wyrazie rachunkami jest w wyrazie:  
A) przerywa   B) skrzatów   C) melodyjki    D) podłogi 
 
20. Więcej spółgłosek niż w wyrazie komórkowy jest w wyrazie: 
A) dźwięki   B) fauna   C) flora   D) paprotkach 
 
 Pytania za 5 punktów 

21. Jedną sylabę można znaleźć w wyrazie: 
A) żyje     B) każą    C) cicho    D) spod 
 
22. Tyle samo spółgłosek co w wyrazie podłogi mamy w wyrazie: 
A) piosenki    B) stary    C) każą    D) dziś  
 
23. W wyrazie pieniążkami: 
A) są cztery spółgłoski B) jest sześć samogłosek C) są trzy samogłoski  D) są cztery sylaby 
 
24. W wyrazie grzyba:  
A) jest więcej samogłosek niż spółgłosek   B) jest równa ilość spółgłosek i samogłosek  
C) jest tyle samo liter co głosek   D) spółgłosek jest o jedną więcej niż samogłosek 
 
25. W wyrazach pęka oraz kora mamy równą ilość: 
A) samogłosek i spółgłosek  B) tylko sylab   C) wyłącznie spółgłosek D) jedynie samogłosek  
 
26. W wypowiedzeniu Co za czasy mamy: 
A) trzy wyrazy jednosylabowe   B) jeden wyraz dwusylabowy   
C) dwa wyrazy dwusylabowe    D) znak zapytania 
 
27. Więcej liter niż głosek jest w wyrazie: 
A) kora    B) przerywa   C) gałąź    D) coś 
 
28. Równą ilość sylab i spółgłosek mamy w wyrazie: 
A) nikt    B) garnek   C) zza    D) żyje   
 
29. W wyrazach dziś i każdy: 
A) jest równa ilość liter   B) jest równa ilość spółgłosek  C) jest równa ilość samogłosek D) jest różna ilość sylab 
 
30. Dobrze podzielono na sylaby wyraz: 
A) fl-ora   B) komór-kowy   C) kr-as-na-le   D) ra-chun-ka-mi 


