Bialska Liga Polonistyczna 2017/2018 – etap III
klasa V- VI
imię i nazwisko ucznia : …....................................................... klasa …........ SP nr ….
1. Zrób rozbiór logiczny zdania – narysuj wykres, napisz pytania i nazwij części
zdania :
Starsza siostra mojego kolegi z klasy wygrała wczoraj ogólnopolski konkurs wiedzy
o przepisach ruchu drogowego.

2. W każdym z podanych zdań podkreśl jedną kreską podmiot i dwiema kreskami
orzeczenie
Ewie brakuje trzech znaczków do skompletowania serii. Uprawianie sportu dobrze
wpływa na stan zdrowia. Ala i Zosia wybrały się po lekcjach do kina. Wielkie stado
groźnych lwów okrążyło samochód myśliwych. Mój rower jest już zniszczony po
ostatniej wyprawie. To go bardzo zdenerwowało. Z latami na twarzy mojej babci
przybywa zmarszczek. Miło jest biegać latem po łące.
3. Zastosuj rzeczownik „aktor” w pięciu różnych funkcjach składniowych
a) jako podmiot : …...................................................................................................
b) jako orzecznik : …................................................................................................
c) jako okolicznik : …...............................................................................................
d) jako przydawkę : …..............................................................................................
e) jako dopełnienie : ….............................................................................................

4. Do rzeczownika „ książka” dopisz przydawki wyrażone
a) rzeczownikiem: …......................................................................................
b) przymiotnikiem : …...................................................................................
c) czasownikiem : …......................................................................................
d) liczebnikiem : …........................................................................................
e) czasownikiem : …......................................................................................
f) zaimkiem : …..............................................................................................
5. Podkreślone fragmenty zdań pojedyńczych przekształć tak, by otrzymać zdania
złożone
np. Podskoczył z radości – Podskoczył, ponieważ czuł radość.
Dzisiaj przyjechali długo oczekiwani przez nas goście.
…..................................................................................................................................
Śmiał się jak szalony.
…..................................................................................................................................
Wieczorem lepiej nie wychodzić z domu.
…..................................................................................................................................
Nie spodziewaliśmy się takiej ulewy.
…..................................................................................................................................
Wbrew obawom wycieczka udała się.
….................................................................................................................................
6. Podane zdania złożone przekształć na zdania pojedyncze bez zmiany ich treści
Dowiedziałem się, że zamierzasz wrócić.
…..................................................................................................................................
Aby zrozumieć tekst, posługiwałem się słownikiem.
….................................................................................................................................
Zdążyliśmy wrócić, zanim zapadł zmrok.
….................................................................................................................................
Poprosiłem brata, by pożyczył mi pieniądze na wycieczkę.
….................................................................................................................................
Zwróć uwagę na przykłady, które podał nauczyciel.
….................................................................................................................................
7. Narysuj wykresy podanych zdań złożonych i podpisz je.
a) Po powrocie ze szkoły zjem obiad i odrobię lekcje.
b) Lubię oglądać filmy, których akcja dzieje się w Afryce.

c) Ponieważ jadę do babci, nie możemy się dzisiaj spotkać.

d) Pada deszcz, więc wezmę parasol.

