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CZĘŚĆ I - GRAMATYKA  

* - zadania dla chętnych 

1. Nazwij części mowy tworzące podane zdania. 

Janek wygrał wczoraj zawody.  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Mama kupiła ładną sukienkę.  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Określ rodzaj podanych rzeczowników.  

kot - ..........................  
kotka - .......................  
kociak - ......................  
kocisko - ....................  
kocię - ....................... 

3. Przyporządkuj wypisane pytania do odpowiednich części mowy: jaka? kto?, gdzie?, co robi?, 
jaki?, kiedy?, gdzie?, jakie?, co?, co się z nim dzieje?, jak?. 

rzeczownik - 
czasownik -  
przymiotnik - 
przysłówek - 

4. Do podanych przymiotników wpisz brakujące stopnie.


wysoki ………………………………. najwyższy  

……………………… ładniejsza ……………………….  

…………………………. ……………………………… najmocniejsza 

5. Zapisz pytania przypadków, a następnie odmień przez nie wyraz „przyjaciel” w liczbie 
pojedynczej oraz mnogiej.  



6. Przyporządkuj wyrazy do właściwych części mowy: 
król, trudny, ułożyć, miękki, fantastycznie, okulary, będą wędrowali, jabłko, nagle, bajkowy, 
wczoraj, przyjaciel, przeskoczył, Paryż, chmura, idź, sarna, ślicznie, wesoły, smok, jutro, baśniowy, 
weterynarz, niewiarygodna, daleko, zabiorę 

rzeczowniki: ………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

czasowniki: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

przymiotniki: …………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

przysłówki: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7.  Uzupełnij tekst przymiotnikami w odpowiedniej formie.  

Wiewiórka to ........................... (śliczny) stworzonko.  
Jest bardzo ...........................(zwinny). 
Kiedy widzi grupę ........................................(mały) przedszkolaków, chowa się.  
To ..............................(mały) i ........................................(niepozorny) zwierzątko lubi, kiedy karmi 
się je ........................................(laskowy) orzechami. 

PRZYPADKI PYTANIA LICZBA 
POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA 

MIANOWNIK

DOPEŁNIACZ

CELOWNIK

BIERNIK

NARZĘDNIK

MIEJSCOWNIK

WOŁACZ



*8.  Do podanych rzeczowników dopisz przypadki, w jakich występują: 

plecakiem …………………………………………………………………………….. 
Piotrowi ……………………………………………………………………………….. 
klasą …………………………………………………………………………………… 
jeziorze …………………………………………………………………………………. 
kredek…………………………………………………………………………………… 
gruszkę………………………………………………………………………………….. 
szczenięcia…………………………………………………………………………….. 
matko! ………………………………………………………………………………… 

*9. Zapisz słownie liczebniki podane w nawiasach: 
a)ile? (5)……………………………………. dzieci, 
b)ilu? (12) ……………………………………chłopców, 
c)który z kolei? (4) ………………………………………samochód, 
d)która z kolei? (7)………………………………………książka, 
e)ile? (9) …………………………………………………dziewczynek. 

*10. Od podanych przymiotników utwórz przysłówki: 

mądry -……………………………… 

ciepły-……………………………….. 

słaby-………………………………… 

biały-…………………………………. 



CZĘŚĆ II - ORTOGRAFIA  
Mruczek 

Moi rodzice k.........pili mi kota! Gdy tylko go uj.........ałem, wiedziałem, że 
ta mała, pu.........ata k.........lka będzie nazywała się Mr.........czek. Tak 
się .........radowałem z prez.........tu, że naty.........miast zabrałem się do 

pracy. Najpierw zadbałem o .........igienę. Napełniłem 
k.........wetę .........wirkiem i postawiłem w k.........cie łazienki. Następnie 

szczotką przeczesałem gr.........be f.........tro kociaka. Kolejny krok to 
karmienie – do pierwszej miski nalałem świe.........ej wody, a do 

dr.........giej wsypałem pa.........nące, kocie .........rupki. I rzecz ostatnia – 
rozrywka. Pełen ent.........zjazmu zacz.........łem k.........sząco 

wyma.........iwać przed zwie.........akiem wstą.........ką, lecz mój kotek 
nawet na mnie nie spoj.........ał! Przeciągn.........ł się tylko i ze spokojem 

podreptał na dr.........gi koniec pokoju, by uło.........yć się przy 
kaloryfe.........e. Zrezygnowany, odło.........yłem zabawkę. A kota to jednak 

nazwę po prostu Mr.........kiem. I tyle. 

  

  



CZĘŚĆ III - LITERATURA  

Wykonaj tylko dwa wybrane przez siebie polecenia.  

1. Każdy z uczniów Hogwartu musi odbyć zajęcia z eliksirów. Czas na Ciebie. Przygotuj według 
własnego przepisu kolorowy eliksir szczęścia. Wykorzystaj do niego te produkty (warzywa i 
owoce), które lubisz najbardziej. Przepis na autorski koktajl zamieść poniżej. Do opisu dołącz 
zdjęcie. 

2. Greg z „Dzienniczka cwaniaczka” to z pewnością chłopiec z bujną wyobraźnią oraz fantazją. 
Dzięki nim stworzył „reguły dla swojej rodziny”. A czy Ty jesteś gotowy uczynić to samo? 
Spisz oraz narysuj zasady, które chciałbyś wprowadzić w swoim domu. —> Szablon potrzebny 
do wykonania zadania, znajduje się w załączniku pdf (patrz: „Dziennik cwaniaczka”).  

3. Nela to mała podróżniczka, nieustannie poszukująca nowych przygód. Wykonaj plakat 
ilustrujący miejsce, do którego mogłaby udać się Nela następnym razem. Napisz 5-7 zdań, 
które uzasadniają twój wybór.  

4. „Prorok codzienny” to gazeta znana wszystkim czarodziejom z „Harrego Pottera”. Stwórz swój 
własny artykuł, który mógłbyś zamieścić w tym czasopiśmie (temat: związany z czarami i 
magią; długość tekstu - 8-10 zdań).  

5. Jednym ze sposobów komunikacji w podróży jest wysyłanie pocztówek. Z pewnością wie o 
tym Nela, która zwiedziła niemal cały świat. Korzystając z szablonu pocztówki (patrz: 
załącznik „szablon pocztówki”), również możesz tego dokonać. Napisz pocztówkę do bliskich z 
wakacji swoich marzeń. Nie zapomnij wspomnieć, co Ci się najbardziej tam podoba oraz co 
robisz w wolnych chwilach!  

6. Głównego bohatera z „Dziennika cwaniaczka” świat pokochał za jego niecodzienne przygody 
oraz niewątpliwie ogromne poczucie humoru. Pomyśl jaką śmieszną przygodę mógłbyś 
opowiedzieć czytelnikom w swojej książce. Opisz ją w minimum 8-10 zdaniach. 


