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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. Wyniki konkursu będą 

dostępne 6 tygodni po konkursie. Spróbuj swoich sił w konkursie humanistycznym Omnibus oraz w pozostałych konkursach programu 

edukacyjnego Łowimy Talenty. 

Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Alfik Humanistyczny! 
 

A. deSaint Exupry Mały Książę fragment 
 
 Zdarza się czasem, że chcąc być dowcipnym, popełniamy małe kłamstwa. Nie byłem bardzo uczciwy, gdy powiadałem 

wam o latarnikach. Obawiam się, że ci, którzy nie znają naszej planety, będą mieli o niej fałszywe zdanie. Ludzie zajmują na 

Ziemi bardzo mało miejsca. Gdyby dwa miliardy mieszkańców Ziemi stanęło razem - jeden przy drugim, jak na wiecu - to 

zmieściliby się z łatwością na publicznym placu o dwudziestu milach długości i dwudziestu milach szerokości. Można by więc 

całą ludzkość stłoczyć na maleńkiej wysepce Oceanu Spokojnego. Oczywiście dorośli wam nie uwierzą. Oni wyobrażają sobie, 

że zajmują dużo miejsca. Wydaje się im, że są tak wielcy jak baobaby. Więc poradźcie im, aby zrobili obliczenia. Kochają się w 

cyfrach: to im się spodoba. Lecz my nie traćmy czasu na ćwiczenie, które zadaje się za karę. To jest zbyteczne. Wy mi 

wierzycie.(…)   

Po przybyciu na Ziemię Mały Książę był bardzo zdziwiony, nie widząc żywej duszy. Przestraszył się, myśląc, że zabłądził, gdy 

wtem żółtawy pierścień poruszył się na piasku. 

        - Dobry wieczór - rzekł Mały Książę na wszelki wypadek. 

        - Dobry wieczór - powiedziała żmija. 

        - Na jaką planetę spadłem? - spytał Mały Książę. 

         - Na Ziemię, do Afryki. 

- Ach... więc Ziemia nie jest zaludniona? 

- Jesteśmy na pustyni. Na pustyni nikogo nie ma. Ziemia jest wielka - odrzekła żmija.(…) 

- Gdzie są ludzie? - zaczął znowu Mały Książę. - Czuję się trochę osamotniony w pustyni... 

- Wśród ludzi jest się także samotnym - rzekła żmija. 
Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu! 

 Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy tekst jest fragmentem: 

A) publikacji naukowej  B) powieści  C) poematu  D) sprawozdania 
 
2. Osobą mówiącą w utworze jest: 

A) podmiot liryczny  B) poeta  C) narrator  D) bohater liryczny 
 
3. Adresatem powyższego fragmentu: 

A) jest cała ludzkość  B) są dorośli  C) są dzieci  D) jest wyłącznie Mały Książę 
 
4. W swojej wypowiedzi mówiący: 

A) nie dostrzega czytelnika     B) widzi czytelnika oraz zwraca się do niego bezpośrednio 

C) dostrzega czytelnika, ale nie zwraca się do niego  D) zwraca się wyłącznie do bohatera 
 
5. Rozważania nad liczebnością ludzkości mają charakter: 

A) filozoficzny   B) komediowy  C) nastrojowy  D) poetycki 
 
6. Dorosłość dla mówiącego jest: 

A) stanem, w którym człowiek lepiej rozumie otaczający świat B) wiekiem, który czyni nas ludźmi mądrzejszymi 

C) pozycją, którą zajmujemy w społeczeństwie   D) wiekiem, w którym przestajemy dostrzegać prawdę 
 
7. O dorosłości mówiący wypowiada się: 

A) z entuzjazmem  B) sceptycznie  C) z szacunkiem  D) z podziwem 
 
8. W swoim wywodzie mówiący odwołuje się do: 

A) swojej wcześniejszej wypowiedzi B) opinii na swój temat  C) opinii myślicieli D) prac naukowych 
 
9. Wypowiedzenie  (Dorośli) wyobrażają sobie, że zajmują dużo miejsca stanowi przykład: 

A) opinii naukowej  B) pytania retorycznego   C) dowodu naukowego D) obiegowej opinii 
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10. Fragment powyższego tekstu  Gdyby dwa miliardy mieszkańców Ziemi stanęło razem (…): 

A) podaje aktualne dane o liczbie ludzi na Ziemi   B) jest metaforą 

C) świadczy o tym, że tekst powstał już dość dawno  D) podaje zawyżone dane o liczbie ludzkości na Ziemi 

 Pytania za 4 punkty 

11. W opinii mówiącego ludzie: 

A) są panami Ziemi    B) są jedynymi istotami myślącymi 

C) mają na swój temat wygórowane mniemanie D) są mimo wszystko najliczniejszym gatunkiem istot zamieszkujących 

Ziemię 
 
12. Występująca w tekście żmija jest: 

A) bohaterem  B) rekwizytem  C) istotą pozaziemską D) z pewnością jedynie złudzeniem bohatera 
 
13. Obliczenia są w opinii mówiącego: 

A) potrzebne dzieciom      B) potrzebne jedynie dorosłym 

C) koniecznym dowodem by przekonać wszystkich  D) działaniem, które lubią jedynie dzieci 
 
14. Zdanie Zdarza się, że chcąc być dowcipnym, popełniamy małe kłamstwa: 

A) jest oskarżeniem B) zawiera wyraźną sprzeczność     C) jest wyznaniem D) podaje zasadę obowiązującą zawsze 
 
15. Małe kłamstwo, o którym wspomina piszący, dotyczy: 

A) liczby latarników   B) osoby mówiącej C) miejsca i roli człowieka w świecie D) jakiegoś dowcipu 
 
16. Zdarza się to czasownik: 

A) w formie nieosobowej B) w bezokoliczniku C) w formie czasu przeszłego D) w formie 3. os. l. poj. 
 
17. W zdaniu Można by więc całą ludzkość stłoczyć na maleńkiej wysepce: 

A) nie ma podmiotu     B) występuje podmiot domyślny  

C) podmiotem jest wyraz ludzkość   D) podmiotem jest wyraz nie mający formy mianownika 
 
18. Wyraz żółtawy jest: 

A) przysłówkiem  B) zaimkiem  C) przymiotnikiem w stopniu wyższym  D) przymiotnikiem 
 
19. Wypowiedzenie Oni wyobrażają sobie, że zajmują dużo miejsca: 

A) to zdanie pojedyncze    B) jest równoważnikiem zdania     C) jest zdaniem złożonym podrzędnie D) nie jest zdaniem 
 
20. W tym samym zdaniu, co w pytaniu 19.: 

A) nie ma zaimka B) występuje spójnik C) nie ma czasownika D) jest tyle samo czasowników co przysłówków 

 Pytania za 5 punktów 

21. Wyraz popełniamy: 

A) ma trzy sylaby      B) ma tyle samo spółgłosek co samogłosek  

C) w pierwszym zdaniu nie pełni funkcji orzeczenia   D) ma więcej niż trzy sylaby 
 
22. W sformułowaniu jeden przy drugim, jak na wiecu można znaleźć: 

A) metaforę   B) epitet  C) porównanie   D) onomatopeję 
 
23. Rzeczownikiem nie jest wyraz: 

A) przybyciu   B) obliczenia  C) ćwiczenie   D) wam 
 
24. W wypowiedzeniu  To jest zbyteczne: 

A) podmiot jest rzeczownikiem w formie mianownika B) podmiotem nie jest rzeczownik 

C) brak podmiotu     D) podmiotem jest rzeczownik w formie dopełniacza 
 
25. Spójnikiem nie jest wyraz: 

A) i    B) aby   C) na    D) oraz 
 
26. Wyrazy przestraszył się i myśląc: 

A) są tą samą częścią mowy B) mają tyle samo sylab C) mają tę samą formę D) mają tę samą ilość spółgłosek 
 
27. Pokreślone sformułowanie w zdaniu  (...)nie widząc żywej duszy: 

A) ma charakter ironiczny B) ma charakter przenośny C) nie zwiera epitetu D) należy rozumieć dosłownie 
 
28. Do nieodmiennych części mowy należ wyraz: 

A) małe    B) byłem  C) wam    D) ach 
 
29. Czasownikiem nieprzechodnim jest wyraz: 

A) popełniamy   B) byłem  C) zajmują   D) zrobili 
 
30. Stwierdzenie kochają się w cyfrach ma charakter: 

A) porównania   B) apostrofy  C) wyolbrzymienia  D) archaizmu 


