
        SPRAWDZIANY  GRAMATYCZNO – OTOGRAFICZNE

                                          DLA  KLASY  V



              Sprawdzian  wiadomości  kl. V– odmiana wyrazów
                          /rzeczownik, przymiotnik, liczebnik/

1. Z podanego tekstu wypisz rzeczowniki. Określ ich przypadek, liczbę i rodzaj.

      Dawniej w wioskach położonych głęboko  w lesie zbierano się wieczorami w jednym
domu, by słuchać gawęd wędrownego bajarza. Opowiadane przez niego historie wytwarzały
klimat grozy i wzbudzały strach słuchaczy. Chętnie przysłuchiwano się opowieściom o
wilkach, czarownikach i diabłach.

                                                                                                                                            15p.
2. Odmień w liczbie pojedynczej i mnogiej rzeczownik gawęda. Oddziel temat i
końcówkę.
               l.p.                                                           l.mn.

                                                                                                                       8p.
3. Rzeczowniki z tekstu wpisz w odpowiednie miejsca.

  żywotne     nieżywotne       osobowe    nieosobowe

                                                                                                                          8p.
   4. W podanych rzeczownikach zaznacz temat i końcówkę. Wypisz, jakie zmiany

zachodzą w tematach.

 A/  koło                    B/   droga                 C/   ręka                  D/   sen
       kole                           drodze                      ręki                          snu
       kół                             drogi                        ręce                         śnie
       kołami                       dróg                         rąk                           sny
                                                                                                                          12p.



5. Odmień związek wędrowny bajarz.

                                                                                                                        6p.

6. Określ rodzaj przymiotnika.
      mądre księgi                                             pszennego chleba
      małe pisklę                                               zimna noc
      wysokie domy                                          dobre dziewczęta
      nowi przyjaciele                                       świetna tancerka
                                                                                                                         8p.
7. Z podanych wyrazów wybierz liczebniki i wpisz je do tabeli.
   czworga, trzech, tysięcznego, zerówka, jedenaście, jednorożec, tona, dwadzieściorga,
    Trójmiasto, ćwierć, pierwszoklasista, ósmym, półtora, piętnaste, troje, sześciokąt,
    dziewiętnastej, czworonożny, dwunastu, ośmiornica, setny, czterdzieści siedem

       główny     porządkowy      zbiorowy      ułamkowy

                                                                                                                                             14p.
8. Wpisz poprawną formę liczebników.
Jacek chodzi do (5) ...................... klasy.
W teatrze widzowie zajęli  (11) ................................... rzędów.
Rzym powstał w (8).................... wieku przed naszą erą.
Czekał na nią (1/2) ............. godziny.
(3)............  dzieciaków bawiło się w piaskownicy.
Ala ma  (4) ........................  braci.
Dziadkowie zabrali na wycieczkę (7).............................. wnucząt.
Do egzaminu przystąpiło (23)............................................ studentów.
Nasza kotka ma  (9)......................................kociąt.
Do skarbu prowadziło  (2)..................... drzwi.
                                                                                                                          10p.

Proponowana skala ocen:  81-78p. cel,  77-73p. bdb,  72–62p. db,  61–50p. dst,
49-40p. dop



                 Sprawdzian wiadomości  kl. V  -   odmiana czasownika.

1. Uzupełnij tekst poprawną formą czasownika.

                                      Wierzenia Egipcjan.
Egipcjanie (wierzyć) .  . . . . . . . . . . , że światem (rządzić)  . . . . .    bogowie.
Każde miasto (mieć)  . . . . . .   swojego opiekuna. Ludzie (budować) . . . . .
bogom świątynie, w których (składać)  . . . . . .     ofiary. Kobiety (przynosić)
. . . . . .     żywność, napoje, i kwiaty. Miejscami świętymi  (opiekować się)
. . . .  .   faraon. (Modlić się)  . . . . . . .  on o pomyślny przebieg spraw w
swoim państwie. Czy wyobrażasz sobie, jak ważną osobą (być) .  .  .  .

     taki władca?
                                                                                                                 9p.
2. Z tekstu wypisz czasowniki w formie osobowej. Określ ich formę

gramatyczną i postać.

                                                                                                                  10p.
3. Odmień w trybie rozkazującym czasownik  „pospiesz się” .

                                                                                                                        5p.
4. Wpisz odpowiednie litery /ą lub ę/.

Kochany Lwie, zawsze pragn...łeś błyszczeć i rządzić. Dzięki osobistemu
urokowi i silnej woli osiągn...łeś wysoką pozycję. Lubisz otaczać się
przyjaciółmi, rozwin...łeś nad nimi opiekuńcze skrzydła. Uważaj jednak, by
błahe sprawy nie zacz...ły ci przysłaniać całego świata. Może byś nieco
przej...ł się nauką?
                                                                                                                    5p.



5. Odszukaj czasowniki w trybie przypuszczającym (podkreśl je). Odmień
jeden z nich w obu liczbach, w dowolnym rodzaju.

śpiewałabym, niech przyjdzie, daj, zatańczcie, przygotowałbym, popłynie,
leć, będziemy czytali, wziąłby, pisalibyście, ciągniemy, rozumiałyby

                                                                                                                   10p.
6. Razem czy oddzielnie? Zapisz poprawnie cząstki  by.

poszedł(bym)
jeśli(by)
zrobili(byśmy)
gdy(bym)
chciała(bym)
chętnie(byście)
pomyśleć(by)
posłuchał(byś)
                                                                                                                    8p.

7. Odszukaj przysłówki i uzupełnij nimi zdania.

często, klimat, okręt, bardzo, źle, dawni, odważny, być, ciężki, wspaniale,

Fenicjanie  .  .  .   .   .   .   żeglowali.
Ich statki były nieduże i dlatego  .  .  .  .    opierały się sztormom i wiatrom.
Wielu żeglarzy  .  .  .   .   .  nie wracało do domu.
Podróże były  .   .   .   .    niebezpieczne.
                                                                                                                   4p.

Proponowana skala ocen: 51-50pkt. cel,  49-45pkt. bdb,  44-38pkt. db,
37-31pkt. dst, 30-23pkt. dop



                  Sprawdzian ortograficzny – wielka i mała litera. /kl. V/

1. Uzupełnij poprawnie wyrazy.

W  1890 roku  (h)   enryk   (s)  ienkiewicz  na pokładzie  (w)   łoskiego   statku
„(r)  awena”  popłynął  do  (a)  fryki. Pierwszym  państwem  na  kontynencie
(a) frykańskim, które odwiedził, był  (e)  gipt. Miesiąc spędził w  (k)  airze, zwie-
 dzając  (p)  iramidy  i   (s)  finksa.  Odbył również  wycieczkę  w  głąb  (cz)  arnego
(l)  ądu. Swoje  relacje z dalekich  wędrówek   zanotował  w  „(l)  istach   z  (a)  fryki”.

W  powieści  obok  postaci  fikcyjnych   (s)  tasia  i  (n)  el  pojawiają się  mieszkańcy
(a) fryki: (a)  rabowie,  (b)  eduini,  (m)  urzyni.  Trasa  wędrówki  młodych  bohaterów
wiedzie  od  (k)  airu  nad   (k) anałem  (s)  ueskim   przez   (p)  ustynię  (l)  ibijską,
(p)  ustynią  (n)  ubijską   wzdłuż  brzegów  (n)  ilu   do  (g)   óry  (k)  ilimandżaro  i
portu  w    (m)  ombassie.   W tej   podróży   (s)   tasiowi   i  (n)   el  towarzyszą
(cz)  arnoskórzy    (k)  ali   i  (m)  ea.
                                                                                                                           (36p.)

2. Dopisz  nazwy  mieszkańców.   

      Afryka –                                 Anglia –                           Bydgoszcz -
      Europa –                                 Polska -                            Paryż -
      Ameryka –                             Czechy -                           Wrocław -
      Azja -                                     Francja -                           Wiedeń -

                                                                                                                           (12p.)

3.   Utwórz   przymiotniki   i  zapisz  je  poprawnie.

Tatry –                                                       Europa –
Kraków –                                                   Kujawy –
Polska –                                                     Skandynawia –
Bałtyk -                                                      Francja -
                                                                                                                           (8p.)

4.  Uzupełnij  zdania.

      Nazywam  się   .......................................................
      Mieszkam  w   (miasto)   .......................... .
      Jestem   ...................   i   dlatego  mówię  po    .................... .
      Uczę  się  również   języka  ......................... .
      Moim  ulubionym  zwierzątkiem  jest   ........................    i  ma na  imię  ........................
      Ostatnio  zainteresowała mnie  książka  .................................................................. (tytuł).
      Lubię  spędzać  wakacje  .................................
                                                                                                                                 (10p.)

Propozycja przeliczania punktów: 66-60pkt. bdb,  59-50pkt. db,  49-40pkt. dst,
                                                           39-30pky. dop


