
Test sprawdzający wiadomości o zdaniu dla klasy IV.

INSTRUKCJA

Drogi uczniu!

Najpierw zapoznaj się z tekstem o Muminku, a później przystąp do rozwiązywania zadań. Polecenia czytaj uważnie, a na pewno sobie z nimi

poradzisz. Masz na to 40 minut.

Powodzenia!

TEKST

„ Choroba Muminka”

Muminek wybrał się na spacer do parku. Wiał wiatr. Padał deszcz. Drzewa gubiły liście. Przez tę okropną pogodę Muminek rozchorował się. Kiedy

wrócił do domu, mama powiedziała:

- Idź natychmiast do łóżka!

Mama zrobiła Muminkowi herbatę i poprosiła:

- Wypij ją.

Potem zapytała:

- Czy masz na coś ochotę?

- Nie. Chyba się zdrzemnę.

Wszyscy w domu zaczęli zachowywać się więc bardzo cicho, bo martwili się o małego Muminka.

1. Z ostatniego zdania tekstu wypisz wszystkie czasowniki.

.................................................................................................................................................

2. Z pierwszego zdania tekstu wypisz wszystkie rzeczowniki.

.....................................................................................................................................................

3. Zaznacz krzyżykiem odpowiedź, w której wszystkie wyrazy to czasowniki w formie osobowej.

A. wziąć, stanął, pisała

B. złość, kość, dość

C. biegał, prała,śpiewali

D. prać, biec, krzyczeć

4. Z podkreślonego w tekście zdania wypisz podmiot.

.................................................................................................................................................

5. W podkreślonym w tekście zdaniu orzeczeniem jest wyraz

A. pogodę.

B. Muminek.

C. rozchorował się.

D. okropną.

6. Policz, ile jest w tekście zdań pojedynczych i podkreśl właściwą liczbę.

A. 12.

B. 10.

C. 5.

D. 9.



7. Padał deszcz.Podane zdanie rozwiń, dodając dwa określenia do podmiotu i dwa do orzeczenia.

.................................................................................................................................................

8. Muminek wybrał się na spacer do parku.Podane zdanie przekształć:

A. na zdanie rozkazujące.

...........................................................................................................................................

B. na zdanie pytające.

...........................................................................................................................................

9. Czy Jacek zapisał się na kurs karate? Podane zdanie przekształć

A. na zdanie oznajmujące.

............................................................................................................................................

B. na zdanie rozkazujące.

............................................................................................................................................

10. Uzupełnij zdanie:

Wyrazy Muminek, Muminkowi, Muminka zapisane są w tekście wielką literą, ponieważ

............................................................................................................................ .

11. W podanych zdaniach wpisz brakujące znaki interpunkcyjne.

A. Czy pójdziemy na lody�

B. Nie rozmawiaj w kinie�

C. Posprzątałam swój pokój�

D. Jestem bardzo zmęczona�

12. Zakreśl kółkiem dialog w tekście.

13. Muminek zapisał rozmowę między nauczycielem a uczniami, którą przypadkiem usłyszał. Zapomniał wstawić znaki interpunkcyjne. Zrób to za

niego.

Pewnego dnia na lekcje spóźniają się aż czterej uczniowie�

� Dlaczego tak późno przychodzicie� � pyta zdenerwowany nauczyciel� Uczniowie tłumaczą się po kolei �

� Mój budzik nie zadzwonił�

� Krew mi leciała z nosa�

� Odprowadzałem braciszka do przedszkola�

Czwarty chłopiec rozpłakał się �

� Dlaczego płaczesz� � dziwi się nauczyciel�

� Oni już wszystko powiedzieli i ja nie umiem nic wymyślić �

14. Kiedy Muminek się obudził, rozpoczął pogawędkę z mamą. Zapisz ich rozmowę w formie dialogu.



TABELA ODPOWIEDZI I PUNKTACJA

do testu „Chory Muminek”

Numer

Zadania

Poprawna odpowiedź Punktacja

1 zaczęli, martwili się, zachowywać 0 - 1

2 Muminek, (do) parku, wiatr, (na) spacer 0 - 1

3 C. biegał, prała,śpiewali 0 -1

4 Muminek 0 - 1

5 C. rozchorował się 0 - 1

6 B. 10 0 - 1

7

Np. Wczoraj przez cały dzień wiał silny, porywisty wiatr.

Lub Od rana silnie wiał porywisty, zachodni wiatr. 0 - 1

8

A. Muminku, wybierz się na spacer do parku. (!)

lub Niech Muminek wybierze się na spacer do parku. (!)

B. Czy Muminek wybrał się na spacer do parku?

0 – 1

0 - 1

9

A. Jacek zapisał się na kurs karate.

B. Jacku, zapisz się na kurs karate. (!)

lub Niech Jacek zapisze się na kurs karate. (!)

0 – 1

0 - 1

10 są to imiona, które piszemy wielką literą. 0 - 1

11

A. (?)

B. (!) lub (.)

C. (.)

D. (!) lub (.)

0 - 1

12 Muminek wybrał się na spacer do parku. Wiał wiatr. Padał deszcz. Drzewa

gubiły liście. Przez tę okropną pogodę Muminek rozchorował się. Kiedy wrócił

do domu, mama powiedziała:

- Idź natychmiast do łóżka!

0 - 1



Mama zrobiłaMuminkowi herbatę i poprosiła:

- Wypij ją.

Potem zapytała:

- Czy masz na coś ochotę?

- Nie. Chyba się zdrzemnę.

Wszyscy w domu zaczęli zachowywać się więc bardzo cicho, bo martwili się

o małego Muminka.

13 Pewnego dnia na lekcje spóźniają się aż czterej uczniowie.

- Dlaczego tak późno przychodzicie ? - pyta zdenerwowany nauczyciel.

Uczniowie tłumaczą się po kolei:

- Mój budzik nie zadzwonił .lub !

- Krew mi leciała z nosa .lub !

- Odprowadzałem braciszka do przedszkola.

Czwarty chłopiec rozpłakał się.

- Dlaczego płaczesz ? - dziwi się nauczyciel.

- Oni już wszystko powiedzieli i ja nie umiem nic wymyślić . lub !

0 – 1

za 15

popr.

Odp.

14

Np.

Muminek:

- Mamusiu, chodź do mnie.

Mama:

- Już się obudziłeś? Jak się czujesz?

Muminek:

- Dobrze. Zjadłbym teraz obiadek.

Mama:

- Zaraz ci przygotuję.

0 - 1
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