Język polski – kl.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Odmień przez osoby i liczby czasownik gwizdać w czasie teraźniejszym.
Strofa to inaczej…..
Wymień 3 cechy baśni.
Podaj 3 przykłady porównań
Wymień alfabet polski
Wymień nazwy poznanych rymów (3 nazwy)
Podaj liczbę głosek w wyrazach: biały, deszcz, miasteczko
Dopisz skojarzenia- pamiętaj o poprawności ortograficznej

Praca klasowa to ________________ .
Mała głowa to ________________ ..
Owad żyjący w mrowisku to ________________ .
9. Wypisz 3 wyrazy rozpoczynające się ó i 3 wyrazy rozpoczynające się u
……………………………………………………………………………………
…………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………
10. Jaki to rodzaj
Wysoka góra
Małe dzieci
Zielony dywan
Kwieciste zasłony
Wysportowani chłopcy
11.Znowu kłopoty to zdanie czy równoważnik zdania?
12. Synonimy to inaczej…………..
13. Podaj 3 wyrazy pokrewne do słowa podróż
14. Uzasadnij pisownię wyrazów: nie narysował, nieładny, nieporządek
15. Podaj 3 synonimy słowa piękny

Język polski – kl.5
W teatrze za dekoracje odpowiada….
Co to takiego didaskalia?
Co zawiera afisz teatralny? Wymień 3 cechy
Scenariusz filmowy przygotowuje…..
Wymień wszystkie części zdania
Odmień przez przypadki w l.m. rzeczownik przyjaciel
Związek główny w zdaniu tworzą………
Z jakich lektur pochodzą bohaterowie (podaj tytuły): Kleofas, Diana
Barry, Czonakosz, Adam Niezgódka, Aslan
9. Uzasadnij pisownię wyrazów: ostrze, nie idę, starzec, mosiężny, schody
10. Dodaj epitety:
a) szaty ……………………….
b) rumaki …………………….
c) kwiat ………………………
d) bóg ………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.Jaki to rodzaj liczebnika?
Pięcioro
Drugi
Półtora
Kilka
Dwa tysiące
12.Połącz w pary greckich bogów i bohaterów oraz kojarzące się z nimi
symbole związane z ich życiem:

A. Ikar

1. siła

B. Prometeusz

2. podróż

C. Herakles

3. skrzydła

D. Minos

4. labirynt

E. Odyseusz

5. ogień

13. O kim mowa?

Pierwsza para królewska
………………………………………………………………….
Małżonka Kronosa
………………………………………………………………………….
Bogini urodzaju
…………………………………………………………………………….
Obdarowana przez wszystkich
……………………………………………………
Pokonał Minotaura
……………………………………………………………………..
Rzeka życia i śmierci
……………………………………………………………………
14. Uzupełnij związki frazeologiczne
………………………………………. spokój
Nić …………………………………………….
Stajnia ………………………………………
Wierna jak ………………………………..
Róg ………………………………………….
15. Dopisz nazwy mieszkańców.
a. państw, kontynentów
Hiszpania…………………Polska………………….
b. miast
Paryż ……………………….. Warta……………………

