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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 

Zdumiał się Adaś, gdy mu oznajmiono szeptem, że profesor Gąsowski czeka w sąsiednim pokoju. Pomyślał w 

pierwszej chwili, że staruszek zjawił się jako pacjent u jego ojca; ojciec jednakże był nieobecny, a pan profesor żądał 

natychmiastowej rozmowy ze swym uczniem.  

— Młodzieńcze! — mówił staruszek po uroczystym przywitaniu  

— rozumiem twoje zdumienie. Nie obawiaj się… Nie masz niczego na sumieniu, zresztą dzisiaj jest pierwszy 

dzień wakacji i nie posiadam nad tobą żadnej władzy. Przede wszystkim zechciej mi przebaczyć, że cię publicznie 

nazwałem szatanem!  

— Ach, panie profesorze — uśmiechnął się Adaś — to tylko zaszczyt dla mnie…  

— Skoro tak, nie będę ukrywał, że postępki twoje budzą niepokój w ludziach prostego ducha. Zdumiewająca 

twoja przenikliwość napełnia mnie przerażeniem. (…) Rozmyślałem nad tym i przyszedłem do ciebie prosić o radę i o 

pomoc… Nie otwieraj oczów tak szeroko, bo mnie onieśmielasz… Tak jest drogi chłopcze! Potrzeba mi gwałtownie 

twojej pomocy… Znalazłem się w srogich tarapatach… Nie tyle ja osobiście, co moja rodzina. Dowiesz się o wszystkim w 

swoim czasie, przedtem jednak zechciej mi powiedzieć, jak i gdzie masz zamiar spędzić wakacje?  

— Nad morzem — odparł stropiony Adaś — Mamy wyjechać pojutrze.  

— W takim razie wszystko przepadło! — zawołał staruszek smutno. — Dla mnie nie wyrzekniesz się morza.  

Adaś spojrzał na niego bystro i widząc wielkie zmartwienie w poczciwych oczach rzekł szybko: 

— Gdybym wiedział, o co idzie, panie profesorze… Czy pan profesor naprawdę ma jakąś wielką zgryzotę?  

— Bardzo wielką, bardzo wielką! — odrzekł staruszek trąc ręką czoło. — Gdybyś mi jednak chciał pomóc, 

musiałbyś pojechać na wieś… Przepraszam, jak ci na imię? 

— Adam.  

— Prawda, już mi to mówiłeś parokrotnie… Otóż, kochany Adamie, przyjechała do mnie onegdaj moja 

bratanica, koza… To znaczy: nie koza we właściwym znaczeniu tego słowa, lecz usposobieniem żywo przypominająca 

kozę. Zawsze po mnie przyjeżdża, aby mnie zabrać na wieś, raz mi się bowiem zdarzyło, do dziś nie wiem dlaczego, że 

zamiast do mojego brata, zajechałem do jakichś obcych ludzi o sto kilometrów na wschód od ojczystej siedziby mego 

rodu. Zwyczajna ludzka pomyłka… Otóż ta moja bratanica przywiozła smutne wieści… Jakieś tajemnicze 

niebezpieczeństwo zawisło nad moim rodem. Pomyślałem sobie: “pójdę do tego piekielnika — nie gniewaj się, ale tak 

mi się jakoś pomyślało! — a on jeden mi poradzi”. I dlatego tutaj jestem… Dziwnego zaufania nabrałem do ciebie, 

kochany Piotrusiu…  

— Adamie, panie profesorze…  

— Prawda! Adamie… Skoro jednak wzywa cię morze, odejdę z rozpaczą.  

Adaś patrząc na beznadziejnie smutne oblicze najzacniejszego profesora rozmyślał gwałtownie. Serdecznie było 

mu żal starowiny. Być może, że “bratanica—koza” jakieś urojenie uważa za nieszczęście, z wszelką jednakże pewnością 

zmartwienie profesora nie jest urojeniem. Wprawdzie Adasia “wzywa morze”, jak szumnie powiada profesor, ale morze 

nie zając. Nie ucieknie. Należy się zastanowić. Nad morzem, poza doskonałą sposobnością do utonięcia, nie zdarzy 

żadna awantura, tymczasem ta nieznana mu jeszcze historia pachnie awanturą jak łąka sianem. Dzisiaj jest wtorek, a do 

czwartku ma czas do namysłu. Miłuje tego uroczego staruszka, nie mówiąc nawet o tym, że omal wielkiej nie wyrządził 

mu przykrości. Trzeba by się zastanowić, pomówić z ojcem, zapoznać się ze szczegółami “nieszczęścia”.  
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— Panie profesorze! — mówił Adaś sącząc powoli słowa. — Bardzo wątpię, czy mógłbym się na co przydać, ale 

strasznie bym nie chciał, aby pan profesor odszedł smutny. W tej chwili nie mogę niczego obiecać, ale kto wie, czy po 

rozmowie z rodzicami…  

— Adamie! — zakrzyknął pan profesor ujrzawszy skrawek nadziei jak rąbek księżyca na niebie.  

— Czy pan profesor pozwoli mi odwiedzić się dzisiaj po południu?  

— We dnie i w nocy, kiedy zechcesz. (…) Więc mogę mieć nadzieję? 

 (…)Staruszek, bardzo rozradowany, chciał wejść w szafę zamiast drzwi, chwycił laskę doktora zamiast swojego parasola i 

zapomniał kaloszów. (...) Usiłował wprawdzie wpaść na ulicy pod automobil, ale to mu się przypadkiem nie udało. 

 

 Pytania za 3 punkty 

1. Załączony fragment tekstu: 

A) jest tekstem poetyckim    B) może pochodzić z powieści 

C) należy do publicystyki    D) jest tekstem naukowym 
 
2. W zaproponowanym fragmencie występuje: 

A) fantastyka   B) opis natury   C) podmiot liryczny  D) dialog 
 
3. Przedstawiona w załączonym tekście sytuacja: 

A) z pewnością miała miejsce w rzeczywistości     B) jest wydarzeniem fikcyjnym 

C) ze względu na swój szczególny charakter jest mało prawdopodobna  D) rozgrywa się w przyszłości 
 

4. Przywołany tekst: 

A) nie zawiera monologu wewnętrznego bohatera   B) jest napisany prozą 

C) ma budowę stroficzną      D) ma narratora, który nie zna myśli bohatera 
 

5. Przedstawione w tekście wydarzenie rozgrywa się: 

A) w lecie  B) pod koniec wakacji   C) zimą   D) po wakacjach 
 
6. Miejscem akcji przedstawionego wydarzenia jest: 

A) klasa      B) mieszkanie rodziny Adasia   

C) mieszkanie profesora Gąsowskiego  D) dworek rodziny profesora Gąsowskiego   
 
7. O profesorze możemy powiedzieć, że: 

A) jest pedantem     B) przywiązuje wagę do szczegółów   

C) jest człowiekiem roztargnionym   D) jest człowiekiem nieznoszącym sprzeciwu 
 

8. Mówiąc znalazłem się w srogich tarapatach profesor: 

A) chce wywrzeć wrażenie na słuchaczach  B) żartuje  

C) kłamie      D) informuje o swoich poważnych problemach 
 

9. Z tekstu możemy dowiedzieć się, że ojciec Adasia: 

A) rzadko bywa w domu B) jest lekarzem   C) pracuje zagranicą   D) jest bardzo surowy 
 

10. Profesor szczególnie ceni u Adasia jego: 

A) poczucie humoru  B) wiedzę historyczną  C) inteligencję   D) odwagę  
 
 Pytania za 4 punkty 

11. Celem wizyty profesora jest: 

A) dowiedzenie się czy jego uczniowie wyjeżdżają na wakacje   B) pożegnanie się z uczniem 

C) rozmowa o szkole        D) prośba o pomoc 
 
12. Z powyższego tekstu nie dowiemy się: 

A) na czym dokładnie polega problem profesora  B) kiedy Adaś odwiedzi profesora żeby dać mu odpowiedź 

C) czy Adaś lubi „awantury”     D) jaki jest stosunek Adasia do prfesora 
 
13. Ostatnie zdanie przytoczonego fragmentu świadczy o tym, że osoba opowiadająca: 

A) jest przerażona zachowaniem profesora  B) traktuje profesora z przymrużeniem oka 

C) nie lubi profesora     D) jest zdziwiona zachowaniem profesora 

14. Używając sformułowania morze nie zając Adaś ma na myśli, że: 

A) może jest bezpieczne    B) nad morzem jest nudno  

C) nad morze zawsze zdąży jeszcze pojechać D) nie lubi morza 



 

15. Z przywołanego fragmentu wynika, że Adaś: 

A) jest nieufny     B) bardzo lubi przygody  C) boi się profesora D) chciałby jak najszybciej zakończyć rozmowę 
 

16. Wyraz oznajmiono jest czasownikiem w formie: 

A) bezokolicznika  B) osobowej  C) 1. os. l. mn.   D) nieosobowej 
 

17. W wypowiedzeniu (…) profesor żądał natychmiastowej rozmowy ze swym uczniem: 

A) są dwa czasowniki     B) wszystkie rzeczowniki mają formę mianownika 

C) występują trzy rzeczowniki   D) przynajmniej dwa rzeczowniki są w tym samym przypadku 
 

18. Wyraz ze jest:  

A) spójnikiem      B) przyimkiem 

C) zaimkiem      D) wyrazem nienależącym do żadnej z wymienionych części mowy 
 

19. W wypowiedzeniu rozumiem twoje zdumienie: 

A) jest jeden rzeczownik  B) nie ma rzeczowników C) są dwa czasowniki        D) nie występuje czasownik 
 

20. W wypowiedzeniu z pytania 19. wyraz rozumiem: 

A) jest podmiotem     B) ma formę 3. os. l. poj. 

C) ma funkcję orzeczenia    D) nie jest ani podmiotem, ani orzeczeniem 
 
 Pytania za 5 punktów 

21. W wyrazach rozumiem i zdumienie: 

A) jest różna ilość sylab     B) jest tyle samo samogłosek   

C) jest różna ilość spółgłosek     D) nie występuje i zmiękczające  
 

22. Zdanie (…) dzisiaj jest pierwszy dzień wakacji:  

A) nie zawiera przydawki    B) zawiera jedną przydawkę  

C) jest zdaniem złożonym współrzędnie  D) jest zdaniem pojedynczym 
 

23. Wyraz dzień: 

A) jest jednosylabowy    B) należy do nieodmiennej części mowy 

C) jest rodzaju nijakiego    D) ma dwie sylaby 
 

24. Wyraz pierwszy:  

A) ma tę samą ilość liter i głosek   B) jest jednosylabowy  

C) jest przymiotnikiem    D) odmienia się przez przypadki 
 
25. Podmiotem w wypowiedzeniu (…) postępki twoje budzą niepokój w ludziach prostego ducha jest wyraz: 

A) twoje   B) postępki   C) niepokój   D) ludziach 
 
26. Sformułowanie prostego ducha składa się z wyrazów: 

A) z których jeden jest przysłówkiem  B) mających tę samą ilość sylab 

C) będących w różnych przypadkach   D) będących w tym samym przypadku 
 
27. Określenie ludzie prostego ducha: 

A) ma charakter metaforyczny  B) oznacza ludzie niekulturalni   C) jest zabarwione ujemnie  

D) określa ludzi, z którymi z pewnością prof. Gąsowski się nie utożsamia 
 

28. Wyraz niepokój: 

A) jest czasownikiem     B) nie ma formy liczby mnogiej 

C) w mianowniku i bierniku ma różne formy  D) jest rzeczownikiem 
 

29. Dwie sylaby znajdują się w wyrazie: 

A) chciał   B) wejść   C) ludziach   D) przykrości 
 

30. W zdaniu (…) ta nieznana mu jeszcze historia pachnie awanturą jak łąka sianem: 

A) nie występuje czasownik w formie osobowej  B) występuje porównanie 

C) nie ma rzeczownika w mianowniku   D) wszystkie rzeczowniki mają formę mianownika 


