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CZĘŚCI MOWY – SPRAWDZIAN DLA KL. III GIMNAZJUM

GRUPA I

1. W podanym zdaniu nazwij części mowy, określ formę zaznaczonych wyrazów (przyp., licz., rodz.).

Młodzi ludzie nie wiedzą, czego chcą, ale są absolutnie zdecydowanito osiągnąć.

2. Określ formy podanych czasowników (os., licz., czas, rodz., tryb, str., postać):

ułatw-
wziąłem-
przyj ęłybyśmy-

3. Odmień przez przypadki rzeczowniki:
oczy, ucha(w licz. mn.),
Indianin (w licz. poj. i licz. mn.)

4. Oddziel końcówkę od tematu rzeczownika lub zaznacz końcówkę zerową. Zapisz tematy oboczne
i oboczności.

lustro, lustrze, luster ; igła, igle, igieł

tematy oboczne....................................; .........................................................
oboczności............................................; .........................................................

5. Wpisz właściwe formy liczebników ; nazwij ich rodzaj.

(3) mężczyzn........................................................; (3) dzieci......................................................
(4) dziewczynka....................................................; (4) krawaty..................................................
(5) indycząt...........................................................; (5) sań..........................................................

6. Do każdego z podanych wyrazów dopisz synonim będący tą samą częścią mowy. Nazwij części mowy.

zatem-...........................................................; obecnie-............................................................
jedynie-..........................................................; bogaty-.............................................................
twarz-............................................................; mam-.................................................................

7. Zapisz pary zdań, w których wystąpią odpowiednie wyrazy.

1. a jako wykrzyknik oraz jako spójnik,
2. tak jako partykuła oraz jako zaimek.



CZĘŚCI MOWY – SPRAWDZIAN WIADOMO ŚCI DLA KL. III

GRUPA II

3. W podanym zdaniu nazwij części mowy, określ formę zaznaczonych wyrazów (przyp., licz., rodz.).

Czy mógłbyś mi teraz odpowiedzieć na jedno pytanie, które ci zadałem wczoraj?

4. Określ formy podanych czasowników (os., licz., czas, rodz., tryb, str., postać):

będzie grzmiało-
umyjcie się-
zrobiliby-

5. Odmień przez przypadki rzeczowniki:
oka, uszy (w licz. mn.),
Amerykanin (w licz. poj. i licz. mn.)

6. Oddziel końcówkę od tematu rzeczownika lub zaznacz końcówkę zerową. Zapisz tematy oboczne
i oboczności.

składka, składce, składek ; orzeł, orła, orle

tematy oboczne....................................; .........................................................
oboczności............................................; .........................................................

7. Wpisz właściwe formy liczebników ; nazwij ich rodzaj.

(8) obcęgów..........................................................; (8) miejsce......................................................
(5) prezentów........................................................; (5) tygrysiąt...................................................
(2) rodziców..........................................................; (2) koń...........................................................

a) Do każdego z podanych wyrazów dopisz synonim będący tą samą częścią mowy. Nazwij części
mowy.

kilku-...........................................................; ku-....................................................................
ufać-..............................................................; hej-...................................................................
ów-................................................................; mądrze-............................................................

a) Zapisz pary zdań, w których wystąpią odpowiednie wyrazy.

1. o jako wykrzyknik oraz jako przyimek,
2. czy jako partykuła oraz jako spójnik.


