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KLASA V-VI

imię i nazwisko : …......................................................... klasa …........... SP nr ….....
1. Do podanych czasowników dopisz bezokoliczniki :
gryzę - …..........................
marzę - ….....................
wieziesz - ….....................
możesz - …...................
wiedziesz - …...................
zawiódł - …..................
są - …................................
szedłem - …..................
mażę - …...........................
wziąłem - ….................
2. Podkreśl wszystkie rzeczowniki w zdaniu i określ ich formę fleksyjną (
przypadek, liczbę i rodzaj )
Mój brat wiele czasu poświęca na czytanie książek ukazujących historię Polski.
3. Wpisz podane rzeczowniki w odpowiednie części tabelki :
kiwi, skrzypce, kakao, drzwi, zazdrość, sanie, szlachta, usta, sprawiedliwość, boa,
hobby, spodnie
Rzeczowniki posiadające Rzeczowniki posiadające Rzeczowniki nieodmienne
tylko liczbę pojedyńczą
tylko liczbę mnogą

4. Uzupełnij luki w zdaniach, wpisując podane rzeczowniki w odpowiedniej
formie
Największym świętem wszystkich ( chrześcijanin ) …......................................... jest
Wielkanoc.
Moja ciocia mieszka w ( Białystok ) …......................................., a babcia w (
Zakopane ) ….................................................. .
Kupili garnek z dwoma ( ucho ) …........................................... .
Dzieci troskliwie opiekowały się ( pisklę ) ….................................... .
Lubię czytać książki o przygodach dzielnych ( Indianin ) …................................... .
Wiem, że mogę polegać na swoich ( przyjaciel ) …..................................... .
5. Uzupełnij luki, wpisując odpowiednie liczebniki
Gdzie …...................... się bije, tam ….............................. korzysta.
Być w ….................................... niebie.
Rozmowa w …................................... oczy.

Mieć …............................. lewe ręce.
Mieć …............................... zmysł.
Gdzie kucharek …..................................., tam nie ma co jeść.
…...................................... jaskółka wiosny nie czyni.
6. Popraw błędy w zdaniach – skreśl źle użyte słowo i nad nim wpisz właściwe
Idziesz na stołówkę ?
W naszej klasie lubię wszystkich za wyjątkiem ciebie.
Zadzwoń na nowy numer.
Daj mi tego flamastra.
Mi się to podoba.
Pomóż mi rozwiązać te zadanie.
Ile chłopców nie ma w szkole?
Kogo jest ten kapelusz?
Gramy mecz na hali.
Mam zaufanie dla ludzi.
7. Do podanych przysłówków dopisz przysłówki bliskoznaczne
przyjemnie - ….................................. barwnie - ….................................
mocno - …................................. dokładnie - …....................................
jasno - …...................................
rozsądnie - …....................................
8. Do podanych przymiotników dopisz przymiotniki o znaczeniu przeciwnym (
nie możesz ich tworzyć przez dopisanie „nie” do podanych już przymiotników
)
błahy - …....................................
hałaśliwy - ….................................
drogocenny - …..........................
ubogi - ….......................................
ciekawy - …...............................
uprzejmy - …................................
9. Podaj po pięć przykładów
a) spójników : …....................................................................................................
b) przyimków : …..................................................................................................
c) zaimków : …......................................................................................................

