
S P R A W D Z I A N  W I A D O M O Ś C I  I  U M I E J Ę T N O Ś C I   

Z  Z A K R E S U  C Z Ę Ś C I  M O W Y  

 

1. Z podanego niżej tekstu wypisz wszystkie rzeczowniki, określ ich przypadek, liczbę  

i rodzaj. 

 

Zima przyszła. Mróz ścisnął ziemię, śniegi zawaliły drogi, nie widać świata w tumanach śniegu. 

Pięcioro dzieci pozostałych z rodziny kuropatwiej przetrwało burzę zimową w krzakach tarniny. 

 

Wzór: zima - mianownik, liczba pojedyncza, rodzaj żeński. 

 

2. Dopisz formę dopełniacza liczby pojedynczej do następujących rzeczowników: 
 

‣ owad  …………………………… 

‣ zeszyt ……………………………  

‣ papier ……………………………   

‣ kot      ……………………………    

 

3. Dopisz formę biernika liczby mnogiej do następujących rzeczowników: 
 

- chłopcy ……………………………. 

- krowy ……………………………… 

- worki ………………………………. 

- koledzy ……………………………. 

 

4. Podane rzeczowniki odmień przez przypadki. Oddziel temat od końcówki.  

Wypisz tematy oboczne. 
 

L.p. L.mn. L.p. L.mn. 

M.  ….ręka ………… M. …………………. M. ….lód ………….... M. …………………. 

D.  …………………. D. …………………. D.  …………………. D. …………………. 

C. …………………. C. …………………. C. …………………. C. …………………. 

B. …………………. B. …………………. B. …………………. B. …………………. 

N. …………………. N. …………………. N. …………………. N. …………………. 

Msc. ………………… Msc. ………………… Msc. ………………… Msc. ………………… 

W. …………………. W. …………………. W. …………………. W. …………………. 

Tematy oboczne ……………………… Tematy oboczne ……………………… 

  

 

 



5. Uzupełnij poniższe zdania odpowiednimi formami rzeczowników oko, ucho. 
 

A. Nie wierzyliśmy własnym ……………………………… 

B. Natarł mu………………………………za to wykroczenie. 

C. Konie kładły……………………………… po sobie. 

D. Patrzył na nią innymi………………………………    

E. Wkrótce stracił go z………………………………     

F. Na półce stał dzbanek bez ………………………………     

G. Napełniony dzbanek należy chwycić jednocześnie za dwa ……………………………… 

H. Łatwo jest nosić wodę garnkiem z dwoma………………………………  

I.       ………………………………sieci są pełne ryb. 

J.       W rosole pływały duże ……………………………… 

 

6. Wpisz poprawne formy następujących rzeczowników: 
 

A. M.. muzeum.   Narzędnik liczby pojedynczej ……………………………… 

B. M. sędzia  Narzędnik liczby pojedynczej ………………………………  

C. M. książę  Miejscownik liczby mnogiej ……………………………… 

D. M. mieszczanin  Dopełniacz liczby mnogiej ……………………………… 

  

7. W podanych niżej zdaniach podkreśl linią ciągłą rzeczowniki występujące w funkcji 

podmiotu, a linią falistą rzeczowniki będące określeniami.  
 

 Ostre kamienie kaleczyły wędrowcom stopy.  

 Stangret zajechał bryczką przed ganek dworu.  

 Ślusarz zmierzył średnicę toczonego walca.  

 Sportowiec wrzucił piłkę do kosza. 

 

8. Z podanego tekstu wypisz czasowniki w formie osobowej, określ ich osobę, liczbę, czas. 
 

„Kiedy Modrzejewska skończyła występ, publiczność ogarnęło prawdziwe szaleństwo. Sądziłem, że 

słyszę stada jaguarów, wilków i bawołów, dających razem piekielny koncert. Nikt po skończeniu 

koncertu nie opuścił swojego miejsca. Klaskali długo wszyscy.”         /H. Sienkiewicz/ 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 



9. Przepisz tekst, uzupełniając go czasownikami w odpowiedniej formie czasu 

teraźniejszego. Podkreśl orzeczenia. 

 

„ Do leśniczówki (iść) gajowy, za nim (dreptać) czwórka dzieci, a wszystkie (mieć) koszyczki na 

zbieranie grzybów. (Wiedzieć) dobrze, jak trzeba je zbierać i układać w koszyczkach. (Chcieć) zebrać 

grzybów jak najwięcej.”              /M. Kownacka/ 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Dopisz formy trzeciej osoby liczby pojedynczej rodzaju męskiego czasu przeszłego do 

następujących bezokoliczników: 

 

∞ przeciąć…………………………………. 

∞ uciąć……………………………………… 

∞ utonąć …………………………………… 

∞ wziąć……………………………………. 

∞ zgięć…………………………………….. 

 

11. Uzupełnij tabelkę formami 2 os. l. p. podanych czasowników. 

Bezokolicznik Tryb orzekający Tryb rozkazujący Tryb przypuszczający 

OGLĄDAĆ    

HAFTOWAĆ    

HODOWAĆ    

 

 

  



12. W podanym tekście zapisz we właściwej formie przymiotniki podane w nawiasie. Obok 

każdego zdania zapisz przypadek. liczbę i rodzaj przymiotnika. 
 

„Droga nasza wiedzie poprzez (długi, wąski) jezioro. Linia brzegowa załamuje się, tworząc (mały) 

zatoki lub półwyspy. Lasy nikną, pod wodą ciągną się kopiaste wzgórza uprawne lub piaszczyste, 

czasem na tle (błękitny) nieba wiatrak wyciąga (wielki) ramiona. Na wodach tego jeziora spotykamy 

(dziki) łabędzie. Pięknie wyglądają te (wielki, biały) ptaki, z wolna i z powagą przesuwające się po 

powierzchni wód”.            /S. Sempołowska/ 

 

13. Utwórz stopień wyższy i najwyższy od przymiotników: 
 

 duży  ……………………………  …………………………… 

 głęboki  ……………………………  …………………………… 

 dobry  ……………………………  …………………………… 

 słony  ……………………………  …………………………… 

 

14. Uzupełnij zdania odpowiednimi formami przymiotników. Jaką funkcję w zdaniu pełnią 

te przymiotniki? 

Na niebie zebrały się cz ………………………………………………. chmury. 

Z daleka dochodziły g………………………….grzmoty. 

Za chwilę lunął u………………………….deszcz. 

Przymiotniki te pełnią funkcję …………………………………………………………… 

 

15. Do podanych liczebników głównych dopisz pokrewne liczebniki porządkowe  

i zbiorowe. 
 

 Cztery  ……………………………  ……………………………… 

 Dwa  ……………………………  ……………………………… 

 Dziesięć ……………………………  ……………………………… 

 
 

16. W podanych wyrażeniach zastąp cyfry słowami, zapisz je. 

 

‣ 2 uczeni …………………………………… 

‣ 5 zeszytów ………………………………… 

‣ 2 wynalazki………………………………… 

‣ 5 drzwi ……………………………………. 

‣ 2 piskląt …………………………………… 

‣ 6 źrebiąt …………………………………… 

‣ 3 dziewczynki……………………………… 

‣ 16 chłopców ……………………………….. 

 

 



17. Wpisz do odpowiednich grup wymienione niżej zaimki:  

 

co, tyle, nijaki, ktokolwiek, ileś, tędy, mój, tak 

 

A. rzeczowne ……………………………………………………………………………. 

B. liczebne ……………………………………………………………………………… 

C. przymiotne …………………………………………………………………………… 

D. przysłowne …………………………………………………………………………… 

 

18. W niżej podanych zdaniach zastosuj następujące formy zaimków: mnie – mi, tobie - ci, 

ciebie - cię, go - je, ich - je. 

 

A. (ty) …………………………………… należałoby zapytać o wyjaśnienie. 

B. Szliśmy właśnie do (ty) …………………………………… 

C. Powiedziałem to w zaufaniu tylko (ty) ………………………………… 

D. Powiedziałem (ty) ……………………………… wszystko. 

 


