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Klasa IV - 29.05.20r. 

 

Temat: Sprawdzian  wiadomości  z  zakresu  czasownika  i  przysłówka. 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, dzisiaj  oprócz  sprawdzianu, nie  przesyłam  Wam  innych  materiałów. 

 

Czytajcie  uważnie  polecenia, prześlijcie  mi  numery  zadań  i  odpowiedzi. Żeby  ułatwić  

Wam  przesyłanie  mi  odpowiedzi - zrezygnowałam  z  tabel.  

 

Pracujcie  uczciwie - to  znaczy  samodzielnie. 

 

Test  wykonujecie  w  jeden  dzień, w  ciągu  60  minut. Nie  dzielicie  udzielania  

odpowiedzi  na  kilka  dni - tylko  robicie  to  tak, jakbyście  byli  na  lekcji  w  szkole!!! 

 

Odpowiedzi  proszę  przesłać  do  wtorku :) 

1 Jak  pytamy  o  czasownik? (0-1 ) 

 

2 Jak  pytamy  o  przysłówek  i  przez  co  się  odmienia? (0-1) 

 

  3 Od  podanych  czasowników  utwórz  bezokoliczniki ( 0- 5) 

a) Pisałyśmy 

b) Ma 

c) Są 

d) Leży 

e) Posprzątał 

 

4 Wpisz  odpowiednie  informacje  przy  czasownikach. W  sytuacji, gdy  

czegoś  nie  można  określić, postaw  kreskę. Możesz  używać  skrótów, pamiętaj  

jednak  by  były  one  czytelne, skrót  prz - nie  jest  czytelny, bo  nie wiadomo  czy  

chodzi  o  czas  przyszły, czy  przeszły. (0 - 20 ) 

 

ma: osoba....................., liczba .................... czas....................... rodzaj................ 

 

poszli: osoba................., liczba................... czas......................rodzaj.................. 

 

będziesz  szła: osoba.............., liczba................. czas.................rodzaj.............. 

 

spało: osoba..................., liczba....................czas.....................rodzaj................ 

 



2 
 

idziecie: osoba.................. liczba...................czas..................rodzaj................ 

 

5 Od  wyrazu  iść  utwórz  podane  niżej  formy: (0-3) 

- 1  osoba  liczby  pojedynczej, czas  przeszły, rodzaj  męski: 

- 3  osoba  liczby  pojedynczej, czas  przeszły, rodzaj  żeński: 

- 3  osoba  liczby  mnogiej, czas  przeszły, rodzaj  niemęskoosobowy 

 

6 Wypisz  z  tekstu  5  dowolnych  czasowników  i  5  dowolnych  przysłówków. 

(0-10) 

 

Tak  więc  pan  Tumnus  szybko  ponownie  rozłożył  parasol, uprzejmie  podał  Łucji  

ramię  i  pospiesznie  wyszli  z  pieczary, nie  dbając  nawet  o  posprzątanie  po  

podwieczorku(…) Łucja  odetchnęła  z  ulgą, kiedy  dotarli  wreszcie  do  latarni. – 

Czy  stąd  już  pamiętasz  drogę, Córko  Ewy? – zapytał  Tumnus. Łucja  mocno  

wpatrzyła  się  w  ciemność  między  drzewami  i  dostrzegła  w  oddali  jasną  

plamkę… 

 

czasowniki: 

przysłówki: 

 

7 Uzupełnij  brakujące  formy  przysłówków. (0-3) 

…………………………… lepiej ……………………………… 

Szeroko ………………………., ……………………………………….. 

………………………………, …………………………….., najciszej 

 

8  Popraw  tekst  wypowiedziany  przez  obcokrajowca, który  od  niedawna  

jest  w  Polsce Zapisz  go. (0-4) 

Polska  bardzo  mi  się  podobać. Ja  lubić  zieleń, a  tutaj  być  dużo  lasów  i  jezior. 

Niestety, często  padać  deszcz. Ostatnio  zrobić  się  tak  zimno, że  ja  w  środku  lata  

wyjąć  czapkę  i  szalik. 

 

 

 

 

 

 

9 Odmień  w  czasie  przeszłym i  teraźniejszym: czasownik  czytać (0-12) 
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