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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! 
 

Edmund Niziurski Siódme wtajemniczenie Fragment 
 
Wypędzeni przez Kowbojkę z łaźni udaliśmy się na boisko. Tam otoczyli mnie pozostali Matuskowie, wieść bowiem o moim czynie 

rozniosła się już po budzie. Wszyscy klepali mnie życzliwie po łopatkach i pomrukiwali zadowoleni. Rozglądałem się niecierpliwie za 

Frydkiem, ale nie bez zdumienia stwierdziłem, że Frydka wśród nich nie było. Zjawili się natomiast trzej znani Matuskowie, zaufani ludzie 

Ernesta: Pietrek Peroń, zwany Czarnym Pitrem z racji cygańskiej czupryny, niebieskooki Lompa, wiecznie zakatarzony, ale znający chwyty, 

i gruby Kwiczoł, zwany Doktrynerem, który był uważany za filozofa Matusów, prawie tak doskonałego jak Maks – Wielki 

Eksperymentator. 

– Fajnie to urządziłeś, Cykorz – odezwał się Czarny Piter. – Więc odtąd będziesz trzymał z nami? 

– Tak – odparłem krótko i rzeczowo. 

– Będziesz jeszcze musiał być formalnie przyjęty – pociągnął nosem Lompa, ten, który znał chwyty, i spojrzał na mnie przyjaźnie – 

u nas są pewne przepisy... ale nie martw się, to detal. 

– No nie wiem, czy to detal – powiedział Kwiczoł, zbliżając się do mnie. Jego zimne oczy taksowały mnie podejrzliwie z jakąś 

nieprzyjemną naukową dociekliwością. – To ładnie, że chcesz być z nami, ale nie wystarczą dobre chęci. Będziesz musiał być poddany 

dokładnym badaniom i próbom specjalnym dla nowicjuszy. Wymagamy od naszych ludzi przyzwoitej kondycji intelektualnej i fizycznej. 

To mówiąc, bezceremonialnie pomacał mi muskuły. 

– Wysoki stopień niedorozwinięcia – skrzywił się z niesmakiem – zupełna cielęcina, a ściśle mówiąc – flaczki. Naprawdę nie wiem, czy 

możesz być przyjęty. 

Szarpnąłem się urażony. 

– Obejdzie się bez łaski! Ładna mi organizacja, która bada kandydatów jak bydło rzeźne. Jeśli dla was znaczenie ma tylko mięsień, to 

cześć, możecie sobie przyjąć zamiast mnie konia Emanuela – odwróciłem się dumnie na pięcie – nie rozumiem tylko, po co w takim razie 

Ernest koniecznie chciał się ze mną dzisiaj widzieć. 

Wzmianka o Erneście zrobiła niejakie wrażenie na Matusach. 

– Naprawdę chciał się z tobą widzieć? – zapytał podejrzliwie Czarny Piter. 

– Oczywiście – odparłem, siląc się na niedbały ton – właśnie Frydek rozmawiał ze mną w tej sprawie... 

– Frydek? Kiedy? 

– Zanim się zaczęła kołomyja. Rozmawiał ze mną w łaźni. Prosił w imieniu Ernesta, żebym się zgłosił w kwaterze. Ale jeśli dla was ma 

znaczenie tylko mięsień, to powiedziałem, cześć! Kłaniajcie się Ernestowi. Niech zamiast mnie gada z koniem – uśmiechnąłem się drwiąco 

i udałem, że odchodzę. 

– No, no, patrzcie jaki honorowy – mruknął Kwiczoł – nie ma się czego od razu obrażać, bracie kamracie. Tłumaczyłem tylko, jakie są 

przepisy. Poczekaj, porozmawiamy.   

Pamiętaj! Wszystkie pytania odnoszą się do powyższego tekstu! 

 Pytania za 3 punkty 

1. Powyższy fragment tekstu: 

A) jest pisany prozą B) należy do dramatu  C) jest tekstem lirycznym  D) ma charakter opisowy 
 
2. Przywołany tekst przedstawia wydarzenia: 

A) z całą pewnością prawdziwe        B) mające charakter autobiograficzny      C) fikcyjne      D) które nie mogłyby zaistnieć w rzeczywistości 
 

3. Miejscem akcji jest: 

A) szkoła  B) klub sportowy   C) rynek miasta   D) ulica  
 

4. Osoba mówiąca w tekście jest: 

A) podmiotem lirycznym B) bohaterem lirycznym  C) autorem    D) narratorem 
 

5. Osoba mówiąca: 

A) bierze udział w wydarzeniach   B) pochodzi spoza świata przedstawionego  C) zna myśli bohaterów     D) zna przyszłość 
 

6. W powyższym tekście można znaleźć: 

A) fantastykę  B) dialog   C) opis przyrody   D) wielowątkowość 
 

7. Z powyższego fragmentu możemy wywnioskować: 

A) że opowiadający nosi pseudonim Czarny Piter B) do której opowiadający chodzi klasy 

C) jaki pseudonim nosi opowiadający  D) jakiemu dokładnie wyczynowi zawdzięcza opowiadający swoją popularność 
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8. W powyższym fragmencie: 

A) mamy do czynienia wyłącznie z charakterystyką bezpośrednią B) mamy również charakterystykę pośrednią 

C) nie ma elementów charakterystyki pośredniej   D) nie występuje charakterystyka bezpośrednia 
 
9. Oceny wystawione bohaterowi: 

A) są wyłącznie pozytywne B) są z pewnością nieprawdziwe C) są  pozytywne oraz negatywne D) w większości są negatywne 
 
10. Matuskom bohater zaimponował: 

A) sprawnością fizyczną  B) intelektem   C) poczuciem humoru  D) jakimś czynem, który popełnił 

Pytania za 4 punkty 

11. Osoby, z którymi rozmawia opowiadający, są: 

A) skłócone z sobą  B) świetnie zorganizowane C) nieśmiałe   D) zawsze uprzejme 
 
12. Stwierdzenie  uśmiechnąłem się drwiąco i udałem, że odchodzę świadczy o tym, że: 

A) opowiadającemu przestało zależeć na zapisaniu się do Matusów  B) opowiadający pogodził się z odrzuceniem 

C) opowiadający chce zdobyć lepszą pozycję w negocjacjach   D) opowiadający stracił pewność siebie 
 
13. Podkreślone sformułowanie w zdaniu Niech zamiast mnie gada z koniem oznacza: 

A) zrobiłem go w konia  B) nie można go zrozumieć C) nie będę z nim rozmawiał D) uważam, że jest głupi 
 
14. Przepisy Matusów mówią, że: 

A) do organizacji przyjmuje się tylko dobrych sportowców  B) do organizacji przyjmuje się każdego kogo poleci przyjąć Frydek 

C) żeby zostać członkiem stowarzyszenia wystarczy dokonać czegoś niesamowitego 

D) członkiem organizacji może zostać jedynie osoba o wybitnym intelekcie oraz silnych mięśniach 
 

15. Z powyższego fragmentu możemy wywnioskować, że: 

A) opowiadającemu nie zależy już na przyjęciu do organizacji  B) wszystko wskazuje, że organizacja wkrótce przestanie istnieć 

C) członkom Matusów jednak zależy na przyjęciu opowiadającego 

D) opowiadający nie ma najmniejszej szansy na zostanie członkiem organizacji 
 

16. Wypowiedzenie Wypędzeni przez Kowbojkę z łaźni udaliśmy się na boisko: 

A) jest zdaniem złożonym współrzędnie B) jest zdaniem złożonym podrzędnie C) nie jest zdaniem    D) jest zdaniem pojedynczym 
 
17. W tym samym zdaniu (pyt. 16.): 

A) podmiotem jest wyraz wypędzeni      B) występuje podmiot domyślny      C) nie ma podmiotu      D) podmiotem jest wyraz  Kowbojkę 
 

18. W wyrazie udaliśmy akcent pada na sylabę: 

A) przedostatnią   B) trzecią od końca  C) czwartą od końca  D) ostatnią 
 

19. W zdaniu  Tam otoczyli mnie pozostali Matuskowie: 

A) nie ma przydawki  B) nie ma dopełnienia  C) występuje okolicznik  D) są dwa orzeczenia 
 

20. Wyraz tam w tym tekście jest: 

A) rzeczownikiem  B) zaimkiem   C) przymiotnikiem  D) partykułą   

Pytania za 5 punktów 

21. Zdanie Rozglądałem się niecierpliwie za Frydkiem, ale (...) stwierdziłem, że Frydka wśród nich nie było: 

A) zawiera zdanie współrzędne łączne   B) jest zdaniem dwukrotnie złożonym 

C) zawiera zdanie współrzędne przeciwstawne  D) nie zawiera zdania współrzędnego 
 

22. Wyrazem jednosylabowym jest słowo: 

A) czynie   B) budzie   C) zanim    D) wieść 
 

23. Określenie cielęcina jest w tym tekście: 

A) zdrobnieniem       B) wyrazem nacechowanym ujemnie  

C) wyrazem neutralnym pod względem zabarwienia emocjonalnego D) zgrubieniem 
 

24. Podkreślony wyraz w stwierdzeniu  Fajnie to urządziłeś uważany jest za niepoprawny przede wszystkim ze względu na: 

A) brak precyzyjnego znaczenia  B) rodzime pochodzenie      C) jego przenośny charakter   D) kłopoty z jego odmianą 
 
25. Wyraz bezceremonialnie jest: 

A) przymiotnikiem  B) czasownikiem   C) przysłówkiem   D) partykułą 
 
26. W zdaniu bezceremonialnie pomacał mi muskuły podkreślony wyraz pełni funkcję: 

A) orzeczenia   B) okolicznika    C) dopełnienia   D) przydawki 
 
27. Wyrazy pomacał mi pozostają w związku: 

A) zgody   B) współrzędnym   C) rządu    D) przynależności 
 
28. Tyle samo liter co głosek jest w wyrazie: 

A) boisko   B) się    C) trzej    D) wystarczą  
 
29. Tą samą częścią mowy co wyraz zdumienie jest słowo: 

A) przyjęty   B) pociągnął   C) zbliżając się   D) pięta 
 
30. Poprawnie podzielono na sylaby wyraz: 

A) kandy-dat-ów   B) bę-dzi-esz   C) do-cie-kli-wo-ścią  D) nie-sma-ki-em  


