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Grupa A    Klasa ...................................

Imię i nazwisko .......................................................

Części mowy-powtórzenie

1 Utwórz przysłówki od podanych przymiotników. Następnie uzupełnij zdania powstałymi wyrazami.

lepszy – ……………..…………..

systematyczny – ………………...

wytrwały – ………………………

cierpliwy – ………………………

Jeśli będziesz ………………… powtarzać wiadomości, ………………… poradzisz sobie ze sprawdzianem.

Pamiętaj, aby ………………… i ………………… dążyć do osiągnięcia celu.

( .... / 4 pkt)

2 a) Wpisz podane wyrazy w odpowiednie miejsca tabeli.

zieleń, zielony, zielenieje, brzydota, brzydki, brzydnie, drewnieje, 
drewno, drewniany, stół, stołowy, stoi, skoczek, skoczny, skacze, mądra, mądrość, mądrzeje, dobro, dobre, dobrzeje

b) Ułóż 3 zdania z dowolnym czasownikiem z punktu a. Użyj formy czasu teraźniejszego, przyszłego złożonego i
przyszłego prostego.

c) Utwórz stopień wyższy i najwyższy przymiotników z punktu a, które się stopniują. Nazwij rodzaj stopniowania.

 Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki

( .... / 10 pkt)

3 a) Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej i mnogiej związek dobry lekarz. Uzupełnij nazwy przypadków i
pytania.

b) Uzupełnij zdania.

Przymiotnik dobry w liczbie pojedynczej ma rodzaj …....................................................,

w liczbie mnogiej ma rodzaj ……............................…… .

Rzeczownik lekarz w liczbie pojedynczej ma rodzaj ……................................................,

w liczbie mnogiej ma rodzaj ………............................… .

Przypadek, pytania Liczba pojedyncza Liczba mnoga
M. kto? co? dobry lekarz

( .... / 5 pkt)
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4 Zapisz słownie liczebniki podane w nawiasach. W nawiasach […] określ rodzaj każdego z nich – główny,
porządkowy, zbiorowy.

Kasia ma (3)………………..….. [………………….….] rodzeństwa

i (5) ……………. [……………………….….] kociąt.

W albumie mam (324) ………………………………………..……………………………

[…………………....] znaczki.

Filip urodził się (7)…………………………………..[………………..] lipca (2013)

…………………………………………..…………….…..………[…..…………] roku.

Wczoraj (4)………........…….. [………………] raz obejrzałam film „Madagaskar”.

„Shreka” widziałam (4)………………...………………… […………..] razy.

b) Odmień przez przypadki liczebnik troje z rzeczownikiem rodzeństwa. Wpisz nazwy przypadków i pytania.

( .... / 7 pkt)

5 Rozwiń zdania zgodnie z instrukcjami podanymi w nawiasach.

1. Dziewczynka wyszła rano z psem na spacer. (dopisz 2 przydawki)
2. Starsza pani kupuje. (dopisz 2 dopełnienia)
3. Zaczęło padać. (dopisz 2 okoliczniki)
4. Trener zagwizdał. (dopisz przydawkę, dopełnienie i okolicznik)

 

( .... / 2 pkt)

6 a) Napisz, jaką częścią mowy jest każdy wyraz w podanym zdaniu. Podaj pytania, na które odpowiadają
poszczególne słowa.

 Znany piosenkarz zaśpiewał cztery najlepsze przeboje

b) Przekształć i zapisz powyższe zdanie tak, aby wskazywało na osobę rodzaju żeńskiego. Podkreśl wyrazy, które
zmieniły się w tym zdaniu.

( .... / 3 pkt)


