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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! 
 

Wanda Chotomska PLACEK 

Piekła baba placek, 
miała ciężką pracę. 

Chociaż miała chłopa w domu, 
ani trochę jej nie pomógł. 
Narąbała drew na opał, 
a on coca-colę żłopał. 
Rozpaliła ogień duży, 

a on fajkę sobie kurzył. 
Przytargała worek mąki, 

a on tylko zbijał bąki. 
Wbiła w mąkę jajek kopę, 

a on ziewa. Co z tym chłopem? 
Zaczyniła ciasto w dzieży, 

a on już w łóżku leży. 
Piekła placek dwie godziny, 

chłop nie wylazł spod pierzyny. 
A jak wylazł po omacku, 

to od razu siadł na placku. 
Zniszczył babie całą pracę. 

To ci chłop… 
MASZ, BABO, PLACEK! 

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu! 

 Pytania za 3 punkty 
1. Powyższy tekst ma formę: 
A) rozmowy   B) opowiadania   C) legendy  D) baśni 
 
2. W tym utworze: 
A) bohaterem jest placek   B) bohaterami są wyłącznie chłop i baba 
C) nie ma bohatera    D) występuje jeden bohater tytułowy 
 
3. Osoba opowiadająca: 
A) nie komentuje wydarzeń   B) jest jednym z bohaterów  
C) wie, co bohaterowie myslą   D) nie bierze udziału w wydarzeniach 
 
4. W powyższym utworze: 
A) wszystkie postacie są pozytywnymi bohaterami  B) każda z postaci ma swoje wady 
C) występuje bohater negatywny    D) bohaterowie zostają dokładnie scharakteryzowani 
 
5. Powyższy utwór: 
A) ma charakter humorystyczny    B) ma smutne zakończenie  
C) przedstawia tragiczne wydarzenia    D) zawiera elementy fantastyki 
 
6. Powyższy tekst; 
A) napisany jest prozą      B) jest utworem poetyckim  
C) opowiada kilaka historii jednocześnie   D) nie ma wyrazistego zakończenia 
 
7. Adresatem powyższego tekstu: 
A) jest placek  B) są chłop i baba C) jest każdy czytelnik  D) jest konkretna osoba 
 
8. Z powyższego tekstu wynika, że: 
A) sukces można odnieść działając wyłącznie w pojedynkę  B) praca w kuchni jest bardzo ciężka 
C) leniwym zawsze jest trudniej      D) przy pracy jest weselej 
 
9. Na podstawie lektury powyższego tekstu można stwierdzić, że opowiadana historia: 
A) nie mogła wydarzyć się  naprawdę   B) rozgrywa się w ciągu kilku miesięcy 
C) rozgrywa się w ciągu jednego dnia   D) trwa nie dłużej niż godzinę 
 
10. Określenie zbijać bąki: 
A) odnosi się do pani     B) oznacza uwijać się   

C) ma charakter pozytywny    D) można zastąpić sformułowaniem obijać się 
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Pytania za 4 punkty 
11. Użyty w tekście wyraz żłopał ma: 
A) po prostu opisać, co robi pan   B) wyrazić również ocenę postępowania pana 
C) nie zawiera elementu oceny    D) ma przerazić czytelnika 
 
12. Mężczyzna przedstawiony w tekście charakteryzuje się: 
A) sprytem  B) ofiarnością  C) lenistwem   D) naiwnością 
 
13. Użyte w tekście sformułowanie masz babo placek oznacza: 
A) jest dobrze  B) masz kłopot  C) mogło być lepiej  D) koniec roboty 
 
14. Robić coś szybko i sprawnie to: 
A) uwijać się jak w ukropie B) ruszać się jak mucha w smole C) łazić po omacku D) ganiać z kąta w kąt 
 
15. Z powyższego tekstu można wywnioskować, że dzieża to; 
A) dawna jednostka miary    B) nazwa elementu stroju  
C) nazwa naczynia     D) określenie człowieka pracowitego 
 
16. Wyrazy worek mąki: 
A) mają tę samą ilość samogłosek   B) mają tę samą ilość spółgłosek 
C) nie mają tej samej ilości sylab   D) są jednosylabowe 
 
17. W wyrazie chłop: 
A) występują trzy samogłoski  B) jest jedna sylaba C) są dwie sylaby D) jest tyle samo liter co głosek 
 
18. Wyraz placek: 
A) ma tyle samo sylab co wyraz baba   B) ma więcej sylab niż wyraz baba 

C) ma mniej sylab niż wyraz baba   D) jest jednosylabowy 
 
19. Wyraz przytargać oznacza: 
A) zrobić coś niedbale     B) przenieść  z wysiłkiem duży ciężar 
C) przenieść coś na plecach    D) przesunąć coś na małą odległość 
 
20. Wyrazem jednosylabowym jest słowo: 
A) opał   B) drew    C) tylko   D) leży 
 

Pytania za 5 punktów 
21. Pytanie Co z tym chłopem? wyraża: 
A) zdziwienie  B) niepokój   C) strach  D) poczucie niepewności 
 
22. W tym tekście sformułowanie To ci chłop...: 
A) wyraża podziw      B) jest krytyką chłopa   
C) ma stanowić zachętę do naśladownictwa tej postaci  D) to pozytywna opinia żony na temat swojego męża 
 
23. Poprawnie podzielono na sylaby wyraz : 
A) na-rąbała  B) zaczy-niła   C) zniszcz-ył  D) pie-rzy-ny 
 
24. Dwie spółgłoski są w wyrazie: 
A) placek  B) pracę   C) mąki   D) nie 
 
25. Tyle samo spółgłosek co samogłosek jest w wyrazie: 
A) domu  B) jak    C) ani   D) tylko 
 
26. W zdaniu Piekła baba placek nie ma wyrazu: 
A) dwusylabowego    B) w którym jest tyle samo spółgłosek co samogłosek 
C) wyrazu innego niż dwusylabowy  D) wyrazu trzysylabowego 
 
27. W wyrazie przytargała: 
A) są trzy sylaby B) jest więcej liter niż głosek     C) jest mniej liter niż głosek      D) jest tyle samo liter co głosek 
 
28. Źle podzielono na sylaby wyraz: 
A) wor-ek  B) le-ży    C) ku-rzył  D) ba-ba 
 
29. W wyrazie masz: 
A) jest tyle samo liter co głosek    B) jest tyle samo spółgłosek co w wyrazie jak 

C) jest tyle samo spółgłosek co w wyrazie nie  D) jest więcej niż jedna sylaba 
 
30. W zdaniu Rozpaliła ogień duży: 
A) jest wyraz jednosylabowy    B) jest wyraz trzysylabowy  
C) są dwa wyrazy trzysylabowe    D) jest wyraz, który ma więcej niż trzy sylaby 


