
Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z nauki o języku –  

fleksja, składnia, słowotwórstwo, słownictwo 
 

Uczeń: 

 

- nazywa część mowy; 

- potrafi określić formę gramatyczną wyrazu; 

- przekształca stronę czynną na bierną i odwrotnie; 

- stopniuje przysłówki i przymiotniki; 

- wskazuje zaimki i nazywa ich rodzaje; 

- nazywa rodzaje liczebników; 

- oddziela partykuły od przyimków;  

- stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczowników, czasowników, liczebników, zaimków; 

- nazywa zdanie złożone podrzędnie, współrzędnie; 

- rysuje wykres zdania złożonego; 

- dokonuje przekształcenia składniowego; 

- tworzy wyrazy pochodne od wyrazów podstawowych; 

- w wyrazie pochodnym wskazuje podstawę słowotwórczą i formant (wrostek, przyrostek, przedrostek); 

-  numeruje  podane słowa od najmniej do najbardziej ekspresywnych; 

- do podanych wyrazów dopisuje antonimy; 

- zastępuje wyrazy zapożyczone wyrazami rodzimymi; 

- do podanych wyrazów dopisuje inne pokrewne, nacechowane dodatnio i ujemnie; 

- dzieli wyrażenia i zwroty na dosłowne i przenośne; 

- do podanych wyrazów podaje po trzy synonimy; 

- podaje  jeden przykład neologizmu. 

 

Zadania; 

 
Zad. 1 Przekształć zdania, zmieniając stronę czasownika z biernej na czynną: 

a) Ta praca została sprawdzona przeze mnie. 

Zad. 2 Przekształć zdania, zmieniając stronę czasownika z czynnej na bierną: 

a) Rodzice sprawiedliwie podzielili pracę.  

b) Uczniowie myśleli nad zadaniem z matematyki. 

Zad. 3 Jak nazywają się czasowniki, które nie tworzą strony biernej? 

Zad. 4 Określ formy czasownika (osobę, liczbę, czas, tryb, rodzaj): 

a) wybito   b)  wziąć   c) kupilibyśmy   d) siadaj   e) będę rysował    f) zakupiono    g)  czytający 

Zad. 5 Określ formę przypadka, liczby i rodzaju podanych rzeczowników. Oddziel temat od końcówki: 

a) uczennicom 

b) zeszytu 

Zad. 6 Uzupełnij poprawną formą czasownika lub rzeczownika: 

a) Mój ojciec jest dobrym (sędzią) liniowym. 

b) Lubię spotykać się ze swoimi (przyjaciele). 

c) Wczoraj (pójść) z rodziną do kina. 

Zad. 7 Od podanych przymiotników i przysłówków utwórz stopień wyższy i najwyższy: 



a) mądry 

b) duży  

c) elegancko 

d) elektryczny 

Zad. 8 Uzupełnij poprawną formą liczebnika i nazwij jego rodzaj: 

a) Sąsiadka szyje ubranka swoim (3) dzieciom. 

b) Jest to już (2) tom poczytnej powieści. 

c) (4) uczennice przygotowały projekt edukacyjny. 

d) (0.5) tortu w zupełności wystarczy. 

Zad. 9 Podziel zaimki na liczebne, rzeczowne, przymiotne i przysłowne: ona, tyloma, mego, nic, tu, iluś, gdzie, tamten. 

Zad. 10 Oddziel partykuły od przyimków: na, byś, nie, przy, spomiędzy, czy. 

Zad. 11 W podanym wyrazie pochodnym wskaż podstawę słowotwórczą i formant, nazwij rodzaj formantu: 

a) przerobić 

b) mądrość 

Zad. 12 Nazwij rodzaj zdania złożonego współrzędnie. Narysuj wykres i zaznacz spójnik: 

a) Wczoraj byliśmy w bibliotece i wypożyczyliśmy lektury. 

b) Przygotowałam referat, więc mogłam przedstawić go klasie. 

Zad. 13 Nazwij rodzaj zdania złożonego podrzędnie. Narysuj wykres i zaznacz spójnik: 

a) Widziałam kolegę, którego poznałam na obozie. 

b) Wiem, że jutro będzie klasówka. 

Zad. 14  Ponumeruj poniżej podane słowa od najmniej do najbardziej ekspresywnych: 

Przerażenie, zaniepokojenie, groza, strach, niepokój 

Zad. 15  Do podanych wyrazów dopisz antonimy: 

przyjaciel -   

szczęście –  

noc –  

chudzielec –  

Zad. 16  Zastąp wyrazy zapożyczone wyrazami rodzimymi: 

Idę z mamą do marketu. 

Interesują mnie najnowsze trendy w modzie. 

Nie lubię, gdy rodzice ingerują w moje sprawy. 

Zad. 17  Do podanych wyrazów dopisz inne pokrewne, nacechowane dodatnio i ujemnie: 

ptak –  

chłopiec –  

Zad. 18  Podziel wyrażenia i zwroty na dosłowne i przenośne: 

złamane serce, złamany paznokieć, złoty pierścionek, złote serce, kamienny próg, kamienne serce, stalowy uchwyt, stalowe 

nerwy. 

 



Zad. 19  Użyj podanych wyrazów w zdaniach tak, by podać przynajmniej dwa znaczenia każdego  

wyrazu: 

mysz –  

zamek –  

Zad. 20  Do podanych wyrazów podaj po trzy synonimy: 

podróż –  

mówić –  

Zad. 21  Podaj jeden przykład neologizmu: ………………………………………………….. 

 

Zadanie domowe: 

1. Wykonaj zadania w zeszycie i prześlij zdjęcie komunikatorem lub na pocztę jezykpolski2018@wp.pl  - Czas 

wykonania pracy – 04.04.2020.  

 

W następnym tygodniu czeka nas sprawdzian z powyższych treści. W tygodniu podam kryteria oceniania. Jeżeli 

macie pytania, można konsultować się poprzez komunikator lub maila jezykpolski2018@.pl w godzinach 8.00-15.00. 

Każdy pracuje na miarę swoich możliwości. Życzę przyjemnej pracy  
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