
Materiały dla uczniów kl 5 

22-25.06.2020 

 

Temat: Ćwiczenia utrwalające materiał poznany w 5klasie. (2h) 

 

1.     Popraw błędy w zdaniach. 

  

Nie poszłem do szkoły , a ty nie poszłaś do koleżanki. 

Pani woźna zamknęła mi szatnię przed nosem. 

Dziś nie wykąpę się , bo nie ma ciepłej wody. 

  

  

  

2.     Wypisz z tekstu formy osobowe czasownika i określ ich właściwości. 

  

Dziewczyna weszła do klasy i usiadła pod oknem. Miała na sobie czarną sukienkę. 

Popatrzyłyśmy na nią uważnie.  Michał również nie spuszczał z niej oka.  Jego koledzy 

oczywiście  niczego nie zauważyli. Nagle zabrzmiał dzwonek. 

 

  

Czasownik Liczba Osoba Czas Rodzaj Aspekt Bezokolicznik 

              

              

              

              

              

              

              

  

  

3.     Odmień ( przez osoby, liczby, w rodzaju męskim i męskoosobowym) w czasie 

przyszłym czasownik  pisać. 

  

  

  

  

  

  

  

4.     Utwórz  formę 2. os. l. poj. trybu rozkazującego od podanych czasowników. 

  

rwać - .............................. 

myć - ............................... 

uczyć się - ....................... 



  

5.     Uzupełnij luki odpowiednią formą czasownika z  nawiasu. 

  

Wczoraj Piotr (popłynąć) ................................... do   Giżycka. (Wziąć) ....................ze sobą 

Jarka. Wkrótce obaj (minąć) .............................  Wyspę Kormoranów. 

  

6.     Utwórz czasowniki dokonane. 

  

pisać > ................................. 

szyć  > ................................. 

kochać > .............................. 

7.     Dopisz cząstkę  by  (razem lub osobno) do podanych wyrazów. 

  

chcieć 

mógł  

gdy 

można 

napisali 

  

8.     Podziel wyrazy na  sylaby. Zaznacz  akcent. 

  

pojechalibyśmy  

pisaliście 

czytaliby 

szedłbym 

zrobił 

9.     Określ tryb czasowników. 

  

miałybyśmy - ........................................ 

rysuj ! - ................................................. 

gnaliśmy - ............................................. 

zrób ! - .................................................. 

  

10. * Przekształć zdanie tak, aby zastąpić formę osobową czasownika ze zdania podrzędnego 

imiesłowem przysłówkowym uprzednim. 

  

Gdy odrobiła lekcje, wzięła się do haftowania. 

 

Pan i pies 

Pies szczekał na złodzieja, całą noc się trudził; 

Obili go nazajutrz, że pana obudził. 

Spał smaczno drugiej nocy, złodzieja nie czekał, 

Ten dom skradł; psa obili za to, że nie szczekał. 

I. Krasicki 

1. Jaki morał wypływa z tej bajki? 1p. 



……………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………… 

2. Wymień 4 cechy bajki. 4p. 

- ………………………………………………………………… 

- …………………………………………………………………. 

- …………………………………………………………………. 

- . .……………………………………………………………….. 

3. Dopisz 2 synonimy do wyrazu głupi 2p. 

- ………………………………………. 

- ………………………………………. 

4.Podkreśl wypowiedzenia, które są równoważnikami zdań. 3p. 

Budapeszt leży nad Dunajem. 

Za oknami śnieg. 

Na parapecie głodne sikorki. 

Graniczy z Węgrami. 

Czekam w Chartumie. 

Czerwone ferrari na starcie. 

5.Podkreślone w poprzednim zadaniu równoważniki przekształć w zdania. 3p. 

Staraj się nie nadużywać czasownika być 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

6. Przekształć odpowiednio podane wypowiedzenie. 2p. 

Tomek wypił szklankę mleka. 

pytające: ……………………………………………………… 

rozkazujące: ………………………………………………….. 

7. Zredaguj życzenia dla mamy z okazji jej imienin. 2p. 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………………… 

8. Niechcący obraziłeś kolegę. Napisz, jak go przeprosisz. 1p. 

………………………………………………………………………………………… 

9. Podkreśl wyrazy dźwiękonaśladowcze w podanym tekście. 1p. 

A na dębie dwa gołębie 

na zielonym rajskim dębie. 

Gru- gru- gru. 

10. 3p. 

Nie czyń drugiemu co tobie niemiłe. Wyjaśnij w 3 zdaniach, jak rozumiesz to przysłowie. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Temat: Jak bezpiecznie wypoczywać w wakacje? Jakie macie plany na wakacje? 

 

1) Rozwiąż działania. Ułóż wyniki od najmniejszego do największego. 
 

 
 

Rozwiąż krzyżówkę. 

 

1. Dwukołowy pojazd. 

2. Tam mnóstwo drzew. 

3. Np. Wisła. 

4. Pływa po morzu. 

5. Żółte na niebie. 

6. Jedna z pór roku. 

7. Szósty miesiąc. 

 



 

 

 

Opiszcie, gdzie chcielibyście pojechać podczas zbliżających się wakacji. 

 


