
……………………………………… 
                imię i nazwisko 
 

 
 

Test z gramatyki – klasa IV 
 

 
1. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika czytać. 

Mama ………………………….. książkę. 

Dziewczynki ……………………….. lekturę. 

Wy …………………………. list. 

Ty ………………………… gazetę. 

Tata ……………………. ogłoszenie. 

My ………………………… przepis na ciasto. 

Ja ……………………… opowiadanie. 

2. Pokoloruj pola: kolorem czerwonym – z czasownikami w czasie przeszłym, 
kolorem niebieskim – z czasownikami w czasie teraźniejszym, kolorem 
zielonym – z czasownikami w czasie przyszłym.   
 

 
                                                                                                                malujecie 
                         piszesz 
 
jem            
                                                                                                                              myślę        
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           usłyszałem 
 
 
 
 
 
                   zobaczyliście                                                          ubrała 

pójdę 

przeczytam 

będę pisał 

zaśpiewam 
            zaniosłeś 

       napisali 

zjedliście 



 3. Uzupełnij tabelkę wpisując w brakujące miejsca odpowiednią formę 
czasownika:  
 

czasownik osoba liczba czas 

myślimy 1 mnoga teraźniejszy 

spaliście    

pójdę    

będziemy 

układać 

   

rysuję    

myślą    

poszli    

 

4. Z szuflady wysypały się rzeczy- w pierwszej znajdują się te, które zostały 
wyrażone w rodzaju męskim, w drugiej- w żeńskim, w trzeciej- w nijakim. 
Uporządkuj je. 
 

                          sznurowadło                                                 
pudełko 
                szalik         spódnica 
czapka                                                 beret  
                skarpetka          chustka  
lusterko  
                        pierścionek              grzebień            
szczotka                              broszka 

 
5. Odmień przez przypadki rzeczownik książka w liczbie mnogiej                                
i pojedynczej:  
 
Liczba pojedyncza                                                       
Nazwa przypadka  Pytanie o przypadek  Odmiana 
   
   
   
   

1 

2 

3 



   
   
   
Liczba mnoga     
Nazwa przypadka  Pytanie o przypadek  Odmiana 
   
   
   
   
   
   
   
 
6. Uzupełnij zdania wybranymi rzeczownikami. Użyj odpowiedniej formy.  
 
Mama gotuje              ……………………….. 
Agnieszka czyta         ………………………..           
Tomek i Andrzej  grają w ……………………  
Poszedłem dziś do …………………… 
Ty nigdy nie lubiłeś ………… komputerowych. 
Z ………………… wybrałem się do …………….. na ciekawy film 
 

 
7. Ułóż zdania z podanymi parami wyrazów: 
 
szczekać – pies …………………………………………………………………. 
 
biegać – chłopcy ………………………………………………………………… 
 
rysować – dzieci ………………………………………………………………… 
 
padać – śnieg …………………………………………………………………… 
 
8. W tekście podkreśl na niebiesko czasowniki, na zielono rzeczowniki.  
Od samego rana pada dzisiaj śnieg. Na wszystkich drzewach i krzakach leżą 

białe płatki. Śnieg pokrył całe boisko, nie widać nawet płotu, który się ukrył się 

pod białą pierzynką. Wszystkie dzieci cieszą się, że będą mogły lepić bałwana                

i rzucać się śnieżkami. Zaraz po szkole urządzą bitwę na śnieżki. Dziewczynki 

wcale się nie boją, na pewno poradzą sobie z chłopcami.  

koledzy, obiad, książka , kino , szachy, szkoła, gra 



……………………………………… 
                imię i nazwisko 
 

Test z gramatyki – klasa IV 
 
1. Uzupełnij zdania podanymi w nawiasie wyrazami. 
Zmień odpowiednio ich formę.  
 

Mama ……………………… obiad (gotować). 

…………………………… grają w szachy (chłopcy). 

Ania ………………………… list. (pisać) 

Tata z …………………. naprawiają rower. (Adam) 

 
2. Pokoloruj pola: kolorem  zielonym z czasownikami , kolorem czerwonym z 
rzeczownikami.  
 

3. Uzupełnij odmianę rzeczownika szkoła:  

przypadek pytanie odmiana 

Mianownik  Szkoła 

 Kogo?czego? Szkoły 

 
                                                                                                                  
  
 
      
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                                                             

 rower 

 myśli 

 czytasz 

 piszę 
             radio 

        dom 

 piłka 



Celownik Komu?czemu? 

Biernik   

 Z kim? Z czym? Szkołą 

Miejscownik   

Wołacz O!  

 

4. Ułóż zdania z podanymi parami wyrazów: 
 
szczekać – pies …………………………………………………………………. 
 
biegać – chłopcy ………………………………………………………………… 
 
rysować – dzieci ………………………………………………………………… 
 
padać – śnieg …………………………………………………………………… 
 
5. W zdaniach podkreśl na niebiesko czasowniki, na zielono rzeczowniki.  
 
Ania poszła dziś do koleżanki.  
 

Marcin jedzie na rowerze. 

 

Tata i dziadek pracują w ogrodzie. 

 

Anka z Ola poszły do kina.  

 

6. Jakie czynności wykonują osoby przedstawione na ilustracjach? 

 

 

 
 
 
 
……………………..              ………………    ............................................... 


