KARTA PRACY
KLASA: VB
Ostateczny termin oddania pracy: 28.04
CZĘŚĆ I - GRAMATYKA
* - zadania dla chętnych
1. Nazwij części mowy tworzące podane zdania.
Zwinny Karol skoczył najwyżej.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Dzisiaj musiałem wstać wcześniej.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Określ rodzaj podanych rzeczowników.
kot - ..........................
kotka - .......................
kociak - ......................
kocisko - ....................
kocię - .......................
3. W podanych zdaniach podkreśl podmioty (jedną linią) oraz orzeczenia (dwiema liniami).
Dziadek ze strony mamy grał w teatrze.
Babcia szyła kostiumy.
Wuj Anatol sprzedawał bilety.
Wszyscy ludzie z okolicy oglądali czwartkowe przedstawienia wystawione w parku.
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.
PRZYPADKI

PYTANIA

LICZBA
POJEDYNCZA

LICZBA MNOGA

MIANOWNIK
DOPEŁNIACZ
CELOWNIK
BIERNIK
NARZĘDNIK
MIEJSCOWNIK
WOŁACZ
6. Do podanych wyrazów dodaj przyimki i utwórz powiedzenia. Wyjaśnij ich znaczenia.
sypać piaskiem …………… oczy

wywracać …………… góry nogami

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.
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-………………………………….
* 11. Określ czas podanych czasowników (przeszły/teraźniejszy/przyszły).
szukała - ............................
idę - ..................................
będę rysować - .....................
napiszę - ............................
uczy się - ...........................
ugotowała - ........................

CZĘŚĆ II - ORTOGRAFIA

Wakacyjny wypoczynek
J......ż wkr......tce wakacje. Ka......dy ......ce się do nich dob......e
p......ygotować. Je......y wyje......dża w g......ry z rodzicami. Od
miesiąca dba o kondycję, ponieważ wędr......wki g......rskie
wymagają d......żej wyt......ymałości. ......aneta sp......dzi tydzień
nad Mo......em ......ałtyckim. Zak......piła nowy str......j
k......pielowy, by dob......e prez......tować się na pla......y. Pamiętała
tak......e o olejku do opalania, bo popa......enia słoneczne to
niep......yjemna ......ecz. K......yś jedzie do dziadk......w na wieś.
Nie będzie jednak spał do poł......dnia, bo w gospodarstwie jest
mn......stwo zajęć. Chłopiec nie mo......e doczekać się ......niw. Ma
nadzieję, że będzie m......gł pom......c przy zbio......e zbó...... p......enicy, ......yta i owsa.
Nie ma znaczenia, dok......d wybierasz się na letni odpoczynek.
Wa......ne, byś się świetnie bawił i dbał o swoje bezpieczeństwo!

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.

