
Rząd I ...............................................

(imię i nazwisko)

Budowa zdania – sprawdzian wiadomości w kl. IV.

1. Zakończ każde zdanie odpowiednim znakiem interpunkcyjnym, a następnie określ jego rodzaj ze

względu na cel wypowiedzi.

a) Kiedy pojedziemy na wycieczkę     - …………………………………..

b) Jutro pojedziemy na wycieczkę      - …………………………………...

c) Pożycz mi książkę     - …………………………………..            3p.

2. Z podanych wyrazów ułóż poprawne zdanie. Jeżeli to potrzebne, zmień formę gramatyczną.

a) w czytelni, z encyklopedii, i, słowników, szkolnej, korzystam

…………………………………………………………………………………

b) na półka, w księgarni, leżeć, dużo, książki

…………………………………………………………………………………            2p.

3. W podanym zdaniu pojedynczym jedną kreską podkreśl podmiot, a dwiema orzeczenie.

Wykonaj wykres zdania, a następnie zaznacz grupę podmiotu i grupę orzeczenia.

Moja najbliższa koleżanka obchodzi jutro swoje urodziny.

                    5,5p.

4. Uzupełnij podane niżej definicje.

a) Podmiot- to ……………………………………………………………………………

b) Grupę orzeczenia tworzy ……………………………………………………………..             2p.



5. Ustal, która wypowiedź jest zdaniem pojedynczym. Podkreśl to zdanie.

a) Kutry rybackie przybiły do portu.

b) Odjazd autobusu o godzinie 15.30.

c) Nie byłam w szkole, bo chorowałam.                     0,5p.

6. W podanych związkach wyrazowych podkreśl wyraz nadrzędny.

a) czytam cicho

b) piękne kwiaty

c) pozmywam naczynia                     1,5p.

Wyraz nadrzędny to taki, który……………………………………………………....                0,5p.

7. Podane zdania uzupełnij przecinkami.

a) W ogrodzie zakwitły piękne wiosenne kwiaty.

b) Monika jest zdolna ale leniwa.

c) W niedzielę Jacek pójdzie do kina albo zwiedzi wystawę obrazów.

d) Książki leżały na stole  biurku i na półce.                             2p.

PUNKTACJA:

17p.             - cel.

16,5 - 15,5p. - bdb.

15 - 13,5p.    - db.

13 – 10p.       - dst.

9,5 - 6,5p.     - dop.

6 – 0p.          - ndst..

Opracowała:

Dorota Piwkowska



Rząd I I ...............................................

(imię i nazwisko)

Budowa zdania – sprawdzian wiadomości w kl. IV.

1. Zakończ każde zdanie odpowiednim znakiem interpunkcyjnym, a następnie określ jego rodzaj ze

względu na cel wypowiedzi.

a) Czy przyjedziesz dzisiaj do mnie  - …………………………………..

b) Jola przeczytała lekturę      - …………………………………...

c) Wyjdź z klasy   - …………………………………            3p.

2. Z podanych wyrazów ułóż poprawne zdanie. Jeżeli to potrzebne, zmień formę gramatyczną.

a) wczoraj, wypadek, na, wydarzył się, skrzyżowaniu, samochodowy

…………………………………………………………………………………

b) rodzice, Basia, kupić, komputer, nowy

…………………………………………………………………………………            2p.

3. W podanym zdaniu pojedynczym jedną kreską podkreśl podmiot, a dwiema orzeczenie.

Wykonaj wykres zdania, a następnie zaznacz grupę podmiotu i grupę orzeczenia.

Moja droga babcia bardzo lubi wełniane swetry.

                    5,5p.

4. Uzupełnij podane niżej definicje.

a) Orzeczenie- to ……………………………………………………………………………

b) Grupę podmiotu tworzy …………………………………………………………………..       2p.



5. Ustal, która wypowiedź jest zdaniem pojedynczym. Podkreśl to zdanie.

a) Wyjdę na dwór, kiedy odrobię lekcje.

b) Babcia opowiadała swojemu wnukowi bajkę.

c) Nocleg w schronisku.                                                               0,5p.

6. W podanych związkach wyrazowych podkreśl wyraz nadrzędny.

a) idę do szkoły

b) wrócę późno

c) ciekawy film                      

Wyraz podrzędny to taki, który……………………………………………………....                   2p.

7. Podane zdania uzupełnij przecinkami.

a) Jestem chora zatem nie pójdę do szkoły.

b) Mama otrzymała na imieniny piękne czerwone róże.

c) Mój starszy brat uległ poważnemu wypadkowi.

d) Koło mojego domu błąka się duży kudłaty i głody pies.                             2p.

PUNKTACJA:

17p.             -  cel.

16,5 - 15,5p. - bdb.

15 - 13,5p.    - db.

13 – 10p.       - dst.

9,5 - 6,5p.     - dop.

6 – 0p.          -  ndst..

Opracowała:

Dorota Piwkowska


