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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! 

  

Kornel Makuszyński  

Szatan z siódmej klasy fragment 

Łódź, odepchnięta rozpaczliwym ruchem, wlokła się ciężko, zanurzona aż po burty. Woda była wzburzona i 

rozruszana przez tabun wichrów. Rozhulał się nowy deszcz. Przez szklane jego strugi widać było krążące nad 

brzegiem trzy widma: trzy ogromne psy. 

 — Nie wypływajmy na środek wody — rzekł Adaś gorączkowo.  

— Lepiej, żeby nas nie widziano. Można przecież okrążyć tę wodę?  

— Oczywiście! — rzekł Burski. — Tylko że to dłużej potrwa, ale za to będzie bezpieczniej. I tak się boję o łódź! 

Strasznie rzuca… I o obóz się boję, czy nie popłynął. Zostawiliśmy jednego na straży, ale nie wiem, czy sobie da 

radę. Ach, prawda! Adasiu… Czy wiesz, kto tam został?  

— Skąd mogę wiedzieć?  

— Szostak!  

— A któż to jest Szostak?  

— Boże miły! Ten, w którego księgach nitka udawała setkę.  

— Nie może być! Jakbyście się zmówili… Chłopcy, bez gwałtownych ruchów!… A teraz gadaj, Stasieńku, skąd wam 

przyszło do głowy szukać mnie w lochu?  

— Nikt niczego o tobie nie wiedział. Przekonani byliśmy, że jesteś nad morzem. Mieliśmy jednakże od pewnego 

czasu oko na ten dom. Widzieliśmy, że ktoś w nim mieszka, ale nie wiedzieliśmy kto. Nie mieliśmy zresztą żadnych 

interesów po tej stronie wody. Przed trzema jednakże dniami zwróciliśmy na to uwagę, że się w tym domu dzieje 

coś niezwykłego. Pewnej cichej nocy odbyła się tam jakaś gruba awantura. Słyszeliśmy rozpaczliwe krzyki…  

— To ten Francuz musiał wołać o pomoc! — rzekł Adaś wskazując ruchem głowy bladą marę, co leżała w łodzi z 

głową opartą na kolanach jednego z rycerskiego hufca.  

— Aha! Strasznie krzyczał… Potem wszystko ucichło… Dwóch z nas zrobiło wywiad, ale, zdaje się, dom opustoszał. 

Tymczasem wczorajszej nocy przed północą usłyszeliśmy rozpaczliwe wołanie o ratunek, a po wodzie głos bardzo 

niesie…  

— To ja wrzeszczałem — oznajmił Adaś.  

— Doskonale to zrobiłeś — rzekł Burski z gorącym uznaniem.  

— Musiano cię słyszeć na dwie mile dookoła. Powiedzieliśmy sobie: “Czuj duch! Tam się odbywają nieczyste 

historie!” Nie śmieliśmy jednak zrobić wyprawy w biały dzień. Aż tu nagle wali się pod wieczór ta burza! Więc my 

do łodzi i jazda… Dom ciemny i pusty… Zajrzeliśmy we wszystkie kąty i już chcieliśmy wiać z powrotem, bo 

niemiłosiernie lało, lecz mnie jakby coś tknęło. W świetle błyskawicy dojrzałem loszek, zamknięty na potężną 

kłódkę. Pomyślałem sobie tak: dom jest ledwie i jako tako zamknięty, a głupia piwnica zamknięta jest na amen. 

Coś tam musi być w tej piwniczce!  

— Sokrates jest wobec ciebie bałwan, miły Stasiu. Ocaliłeś mnie i tego biedaka. Nigdy ci tego nie zapomnę!  
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— Ja tobie też nigdy rozmaitych rzeczy nie zapomnę — odrzekł Burski głębokim głosem.  

Milczeli przez chwilę, ostrożnie i pracowicie przedzierając się przez zbełtane wody. Łódź posuwała się coraz 

ciężej. I w niej było mnóstwo wody, którą czerpali dłońmi i czapkami. 

 

 Pytania za 3 punkty 
1. Załączony fragment tekstu: 

A) jest pisany prozą    B) przedstawia akcję dziejącą się w ciągu kilku lat 

C) ma tylko jednego bohatera   D) porusza kilka niezwiązanych z sobą tematów 

 

2. Przywołany tekst jest fragmentem: 

A) utworu poetyckiego  B) spektaklu teatralnego  C) utworu literackiego  D) autobiografii 

 

3. Osoba opowiadająca o wydarzeniu: 

A) uczestniczy w nim    B) wie, co wydarzy się w przyszłości 

C) wie, o czym myślą bohaterowie  D) nie bierze udziału w akcji 

 

4. Przedstawione wydarzenie ma charakter: 

A) komiczny  B) dramatyczny   C) fantastyczny   D) pouczający 

 

5. Miejscem akcji jest: 

A) łódka  B) brzeg jeziora   C) chata    D) las 

 

6. Przedstawione wydarzenie rozgrywa się: 

A) przed uwolnieniem Francuza    B) w trakcie grubej awantury w chacie 

C) w czasie nocnej ulewy    D) tego dnia, w którym usłyszano wołanie o pomoc 

 

7. Z przywołanego fragmentu wynika, że Adaś i Burski: 

A) nie przepadają za sobą     B) chcieli spotkać się nad morzem  

C) spodziewali się spotkania    D) znali się już wcześniej 

 

8. Z załączonego tekst możemy dowiedzieć się że: 

A) Burski i inni chłopcy uratowali Adasia i Francuza   B) na warcie został najbystrzejszy harcerz    

C) harcerze nie zostawili nikogo na warcie   D) Adaś uratował Burskiego i innych harcerzy 
 

9. Bohater wezwał pomoc: 

A) sygnałami świetlnymi     B) ponieważ zobaczył podpływających harcerzy 

C) wykorzystując swoją wiedzę o tym, że głos po wodzie niesie D) zanim przestępcy opuścili dom 
 

10. Podejrzane bohaterom wydało się to, że: 

A) dom jest zrujnowany   B) piwnica w zrujnowanym domu zabezpieczona była solidną kłódką     

C) dom opustoszał    D) ktoś mieszkał w domu  
 
 Pytania za 4 punkty 
11. Bohaterowie postanawiają okrążyć jezioro, ponieważ: 

A) będzie bliżej  B) nie wytropią ich psy  C) tak będzie bezpieczniej  D) tak będzie szybciej 
 

12. Adaś dowiedział się z rozmowy: 

A) że harcerze znaleźli go przypadkiem   B) o tym, że harcerze od pewnego czasu mieli już na oku podejrzany dom 

C) o tym, że harcerze bali się wypłynąć w czasie burzy na jezioro  D) o tym, że harcerze wiedzieli, kto mieszka w tajemniczym domu 

13. Zdanie Sokrates jest wobec ciebie bałwan:  

A) wyraża podziw dla inteligencji Burskiego   B) mówi, że Sokrates nie był wielki   

C) jest kpiną z kolegi     D) krytykuje inteligencję kolegi  
 

14. Bohaterowie znajduje się w niebezpieczeństwie ponieważ ich łódź: 

A) zbacza z kursu  B) straciła wiosła C) przecieka  D) ma zbyt wielu pasażerów 
 

15. Przedstawione w załączonym tekście wydarzenie: 

A) z pewnością miało miejsce w rzeczywistości  B) dzieje się w przyszłości 

C) ma charakter fikcyjny    D) ma charakter fantastyczny 
 



16. W wypowiedzeniu Rozhulał się nowy deszcz: 

A) nie ma czasownika     B) są dwa rzeczowniki  

C) jest jeden czasownik i dwa rzeczowniki  D) występuje jeden rzeczownik i jeden czasownik 
 

17. W wyrazie nowy:  

A) mamy jedną sylabę     B) jest tyle samo spółgłosek i samogłosek   

C) jest więcej spółgłosek    D) jest więcej samogłosek 
 

18. Podkreślony wyraz w sformułowaniu Strasznie rzuca można zastąpić wyrazem: 

A) szybko   B) długo  C) bardzo   D) wysoko 
 

19. Podkreślony wyraz w zdaniu Lepiej, żeby nas nie widziano: 

A) to rzeczownik            B) jest czasownikiem w liczbie mnogiej  

C) jest czasownikiem, w którym nie da się określić osoby wykonawcy czynności    D) nie jest czasownikiem  
 

20. Wyraz nas ma: 

A) dwie samogłoski  B) jedną sylabę  C) dwie sylaby  D) równą ilość samogłosek i spółgłosek 
 
 Pytania za 5 punktów 
21. W wyrazie lepiej:  

A) są trzy sylaby    B) jest tyle samo samogłosek co w wyrazie żeby 

C) jest mniej spółgłosek niż w wyrazie żeby D) jest jedna sylaba 
 

22. W wypowiedzeniu Mieliśmy jednakże od pewnego czasu oko na ten dom: 

A) jest mniej niż trzy rzeczowniki    B) są po dwa rzeczowniki i czasowniki 

C) znajduje się sformułowanie o charakterze przenośnym D) jest więcej niż jeden czasownik 
 

23. Czasownik mieliśmy ma formę: 

A) pierwszej osoby czasu teraźniejszego  B) pierwszej osoby czasu przeszłego liczby mnogiej  

C) rodzaju nijakiego    D) liczby pojedynczej  
 

24. W zdaniu z pyt. 22. znajdują się: 

A) cztery wyrazy jednosylabowe   B) dwa wyrazy trzysylabowe 

C)  dwa wyrazy czterosylabowe    D) nie ma wyrazu, w którym jest więcej samogłosek niż spółgłosek 
 

25. Wyraz dom w zdaniu z pyt. 22.odpowiada na pytanie: 

A) kto? co?   B) kogo? co?   C) kogo czego?   D) o kim? o czym? 
 

26. W wypowiedzeniu Doskonale to zrobiłeś: 

A) występują dwa czasowniki     B) występuje czasownik w formie 2. os. l. poj. 

C) występuje czasownik w formie bezokolicznika  D) występuje czasownik w formie 3. os. l. poj. 
 

27. W wypowiedzeniu Nie śmieliśmy jednak zrobić wyprawy w biały dzień podkreślone sformułowanie oznacza: 

A) w południe   B) wcześniej   C) za dnia   D) w ukryciu 
 

28. Czasownik zrobić ma formę: 

A) osobową   B) liczby mnogiej  C) liczby pojedynczej  D) bezokolicznika 
 

29. W wyrazie biały mamy: 

A) trzy sylaby   B) dwie sylaby   C) jedną sylabę   D) trzy spółgłoski 
 

30. W zdaniu z pytania 27. znajdują się: 

A) dwa czasowniki w formie nieosobowej   B) dwa rzeczowniki 

C) rzeczowniki w liczbie mnogiej    D) czasowniki w formie czasu teraźniejszego  


