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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.  

Życzymy sukcesów i zapraszamy do testu konkursowego Alfik Humanistyczny! 
 

Wanda Chotomska ODKURZACZ 

Dzień dobry! – 

odkurzacz się kłania. 

– Jeszcze nie jadłem 

śniadania. 

Z głodu mi burczy 

w brzuchu, 

dajcie mi garść 

okruchów. 

Dajcie mi trochę 

kurzu, 

to będzie moje 

śniadanie. 

– Czy chcesz 

przy stole usiąść? 

– Dziękuję, 

zjem na dywanie. 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu! 

 

 Pytania za 3 punkty 
1.  Powyższy tekst jest: 
A) wierszem  B) baśnią C) utworem napisanym prozą D) instrukcją obsługi odkurzacza 
 
2.  W utworze Chotomskiej: 
A) nie ma bohatera    B) bohaterem jest wyłącznie człowiek 
C) bohaterem jest również przedmiot D) bohaterem jest dziecko 
 
3.  Nastrój powyższego utworu można określić jako: 
A) poważny   B) żartobliwy   C) smutny   D) zmienny 
 
4.  W powyższym utworze: 
A) są rymy     B) występują opisy   
C) zawarto morały    D) zostały przedstawione wyłącznie prawdziwe wydarzenia 
 
5.  Odkurzacz przedstawiony w tym tekście; 
A) wygląda i zachowuje się jak człowiek  B) zachowuje się jak człowiek 
C) ma wyłącznie cechy zwierzęcia   D) to typowa rzecz 
 
6.  Określenie burczy mi w brzuchu oznacza; 
A) jestem zdenerwowany B) smutno mi  C) chce mi się jeść  D) jest mi wszystko jedno 
 
7.  Garść okruchów: 
A) jest ulubionym jedzeniem odkurzacza  B) jest czymś, czego odkurzacz nie znosi 
C)  z pewnością nie znajduje się na stole  D)  odkurzacz zje przy stole 
 
8.  Zakończenie powyższego utworu ma charakter: 
A) poważny  B) smutny   C) moralizatorski  D) humorystyczny  
 
9.  Powyższy tekst został napisany w formie: 
A) opowiadania     B) rozmowy  
C) wypowiedzi jednaj osoby (monologu)  D) mieszanej: opowiadanie i rozmowa 
 
10.  Użyte w tekście sformułowanie kłania się oznacza: 
A) żegna   B) krzyczy   C) żąda   D) wita 
 
 Pytania za 4 punkty 
11.  Na podstawie uważnej lektury utworu możemy stwierdzić, że jego akcja rozgrywa się: 
A) wieczorem  B) w samo południe  C) rano    D) w nocy 
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12.  Z powyższego tekstu możemy wywnioskować, że odkurzacz: 
A) lubi zasiadać za stołem     B) woli jeść na dywanie 
C) brzydzi się kurzem     D) jest bardzo nieśmiały 
 
13.  Adresatem (odbiorcą) w powyższym tekście: 
A) jest tylko odkurzacz    B) są ludzie, którzy lubią sprzątać 
C) jest odkurzacz oraz każdy czytelnik  D) nie jest odkurzacz 
 
14.  Możemy się domyślać, że wydarzenie przedstawione powyżej nie mogłoby mieć miejsca w XIX 
wieku, ponieważ wówczas: 
A) wszędzie był porządek   B) okruchami karmiono konie  
C) nie kurzyło się wtedy aż tak bardzo D) nie było wtedy jeszcze w domach prądu elektrycznego 
 
15. Utwór ten został napisany w celu; 
A) nauczenia czegoś czytelnika  B) skrytykowania niewłaściwych zachowań 
C) napomnienia czytelnika   D) rozbawienia czytelnika 
 
16.  Wyrazem jednosylabowym jest słowo: 
A) zjem  B) dobry   C) kurzu   D) odkurzacz 
 
17.  Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w wyrazie; 
A) dajcie  B) garść   C) na    D) jadłem 
 
18.  Więcej liter niż głosek jest w wyrazie: 
A) zjem  B) czy    C) mi    D) to 
 
19.  Dwie sylaby mamy w wyrazie; 
A) dzień  B) śniadania   C) dajcie   D) dziękuję 
 
20. W wyrazie okruchów są: 

A) dwie sylaby B) cztery samogłoski C) dwie samogłoski  D) trzy samogłoski 
 
 Pytania za 5 punktów 
21.  W wyrazie jeszcze: 
A) jest więcej liter niż głosek  B) są trzy samogłoski 
C) jest tyle samo liter co głosek  D) jest jedna sylaba 
 
22.  Tytuł powyższego tekstu składa się z: 
A) jednej sylaby B) dwóch sylab C) trzech sylab  D) więcej niż trzech sylab 
 
23.  W zdaniu Dajcie mi trochę kurzu: 
A) nie ma wyrazu jednosylabowego  B) są trzy wyrazy dwusylabowe 
C) są dwa wyrazy jednosylabowe   D) są cztery wyrazy dwusylabowe 
 
24.  Sformułowanie garść okruchów: 
A) zawiera wyraz jednosylabowy   B) składa się z wyrazów trzysylabowych 
C) tworzą wyrazy mające po trzy spółgłoski D) tworzą wyrazy mające po trzy samogłoski 
 
25.  W wyrazach to oraz z:  
A) jest tyle samo samogłosek   B) można znaleźć jedną spółgłoskę 
C) można znaleźć dwie spółgłoski   D) nie ma samogłosek 
 
26.  Więcej sylab niż w wyrazie brzuchu znajduje się w słowie: 
A) burczy  B) usiąść  C) jadłem  D) śniadanie 
 
27.  Poprawnie podzielono na sylaby wyraz: 
A) u-si-ąść  B) okru-chów  C) chc-esz  D) dzię-ku-ję 
 
28.  Źle podzielony na sylaby jest wyraz: 
A) kł-ania  B) dzień  C) dy-wa-nie  D) daj-cie 
 
29.  W zdaniu Zjem na dywanie: 
A) nie ma wyrazu jednosylabowego    B) występują dwa wyrazy jednosylabowe 
C) wyrazy mają kolejno dwie, jedną i trzy sylaby   D) wyrazy mają kolejno jedną, jedną i cztery sylaby 
 
30.  Najwięcej samogłosek jest w wyrazie: 
A) chcesz  B) garść  C) burczy  D) to 


