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Klasa  IV - 18.05.20r. 

 

Temat: Czasownik  i  przysłówek - ćwiczenia  utrwalające. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, chciałabym, żebyśmy  dziś  utrwalili  wiadomości  na  temat  czasownika  

i  przysłówka  i  trochę  poćwiczyli. Na  podstawie  ćwiczeń, jakie będziemy  wykonywać - 

będziecie  mogli  przygotować  się  do  sprawdzianu  z  tych  dwóch  części  mowy - który  

będzie  za  około  dwa  tygodnie - w  piątek  29  maja.  

 Będę  Wam  jeszcze  o  nim  przypominać, na  razie  skupcie  się  na  przygotowaniu  

komiksu  i  diagnozie, którą  Wam  zapowiedziałam  na  22  maja :) 

 

2. To  musisz  sobie  powtórzyć!!! Zagadnienia  do  sprawdzianu. 

Zapisz  w  zeszycie. 

- jak  pytamy  o  czasownik  i  przysłówek, przez  co  się  odmieniają, 

- tworzenie  bezokoliczników  od  czasowników, 

- podkreślanie  w  tekście  czasowników  i  bezokoliczników, 

- określanie  osoby, liczby, czasu  i rodzaju  czasowników, 

- odmiana  czasownika  przez  czasy, liczby, osoby 

- stopniowanie  przysłówka 

 

3. Przykładowe  ćwiczenia, jakie  pojawią  się  na  sprawdzianie - z  odpowiedziami : 

Poczytaj  je  uważnie  i  utrwalaj :) 

 

1) Uzupełnij  tabelę. Tam, gdzie  nie  da  się  odpowiednio  dopasować  informacji  

postaw  kreskę. 

Czasownik osoba liczba czas rodzaj 

Biegam 

 

1 ( ja ) pojedyncza teraźniejszy ----------- 

( nie wiadomo czy chodzi 

o chłopca czy 

dziewczynkę ) 

Poszedł 

 

3 ( on ) pojedyncza przeszły Męski 

 

Będziemy 1 ( my ) mnoga przyszły ----------------- 

 

 

Mieliście 

 

2 ( wy ) mnoga przeszły męskoosobowy 

Będzie  czytało 

 

3 ( ono ) pojedyncza przyszły nijaki 
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2) Odmień  w  czasie  przeszłym  i  przyszłym  czasownik  piszę. 

 

Czas  przeszły 

1.ja  pisałem  1.my  pisaliśmy 

2.ty  pisałeś  2.wy  pisaliście 

3.on  pisał  3.oni  pisali 

  ona  pisała     one  pisały 

  ono  pisało   

 

Czas  przyszły 

1.ja  będę  pisać ( lub  pisał ) 1.my  będziemy  pisać ( pisali ) 

2.ty będziesz  pisać   2. my  będziemy  pisać 

3.on, ona, ono  będzie  pisać 3.oni, one  będą  pisać 

 

3) Uzupełnij  brakujące  formy  przysłówków. 

…………………………… lepiej ……………………………… 

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

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

 

Poprawnie  wykonane  zadanie: 

dobrze, lepiej, najlepiej 

szeroko, szerzej, najszerzej 

cicho, ciszej, najciszej 

 

4) Od  podanych  czasowników  utwórz  bezokoliczniki 

a) Czytał - czytać 

b) Miała - mieć 

c) Są - być 

d) Będzie - być 

e) Idzie - iść 

 

5) Od  wyrazu  czytać   utwórz  podane  niżej  formy: 

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

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

- 3  osoba  liczby  mnogiej, czas  przeszły, rodzaj  niemęskoosobowy: czytały 
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4. Przesyłam  Wam  linki  do  quizów - gdzie  możecie  w  formie  zabawy  

utrwalać  sobie  czasownik :) 

 

https://samequizy.pl/co-juz-wiesz-o-czasowniku/ 
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