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Pytania egzaminacyjne
 Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej.
ziemia

książka szkoła

mama

zmiana

burza

_________________________________________________________________



zły

Podkreśl samogłoski w wyrazach.

rękaw

bekon

 Podziel wyrazy na sylaby.
szkoła: _____________________________________
Ameryka: ___________________________________
Europa: _____________________________________
rozkazać: ____________________________________

 Napisz liczbę głosek w wyrazach.
szczekać: liczba głosek: _______________
zima: liczba głosek: __________________
bardzo: liczba głosek: _________________

 Podkreśl czasowniki w tekście, następnie wypisz je i określ ich formę gramatyczną (liczbę,
osobę, czas i rodzaj).
Kraina ta nie przypominała żadnego innego kraju na świecie. Jej mieszkańcami byli sami chłopcy.
Na ulicach panowała taka wesołość, hałas i rozgardiasz, że aż mąciło mi się w głowie.
__________________: __________________________________________________
__________________: __________________________________________________
__________________: __________________________________________________
__________________: __________________________________________________
__________________: __________________________________________________
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 Odmień czasowniki:
- w czasie teraźniejszym:
Uczniowie klasy IV __________________ (umieć) już tabliczkę mnożenia.
- w czasie przeszłym:
Jestem Marek. Wczoraj ___________________ (zacząć) uczyć się do egzaminu.

 Podaj synonimy do podanych słów.
duży:

_______________________, ___________________

ciekawy:

_______________________, ___________________

 Wstaw u lub ó.
r__dy,

m__wić,

jask__łka,

mal__ję,

__smy,

rys__nek

 Wypisz rzeczowniki występujące w zdaniu, następnie wypisz je i określ ich
formę gramatyczną (liczbę, rodzaj i przypadek).
Kraina ta nie przypominała żadnego innego kraju na świecie.
______________________: _______________________________________________
______________________: _______________________________________________
______________________: _______________________________________________

 Odmień przez przypadki rzeczownik i przymiotnik w liczbie mnogiej: dobrzy przyjaciele.
 Podaj formy przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.
zły:

_____________________; ___________________________

interesujący:

_____________________; ___________________________

 Dokończ zdanie, uzupełniając je o przymiotnik złożony.
Polska flaga jest _____________________________.
Lubię niebieski kolor, a szczególnie jego ciemny odcień. Spodobał mi się ________________ sweter,

jaki dostałem od mamy.
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 Uzasadnij pisownię wyrazów:
morze, bo __________________________________
nóżka, bo ___________________________________
mrożonka, bo ________________________________
potężny, bo __________________________________

 Dodaj po dwa przysłówki do czasowników.
________________, ____________________ mówię
________________, ____________________ piszę
________________, ____________________ jem

 Uzupełnij zdania, wstawiając przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym.
Janek je mało, ale jego siostrzyczka jeszcze _____________.
Grześ biega szybciej ode mnie, ale ________________ z całej klasy biega Jacek.

 Określ rodzaje wypowiedzeń (zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące).
Dzisiaj jest piękna pogoda.

_________________________________

Wyjdź na spacer!:

__________________________________

Czy wyjdziesz na spacer?

__________________________________

 Podkreśl podmiot (jedną linią) i orzeczenie (dwiema liniami) w zdaniach:
Pod szkołą czekał na mnie mój wierny pies.
Chłopcy szybko wybiegli z klasy.

 Wyodrębnij grupę podmiotu i orzeczenia i narysuj wykres zdań:
a) Pod szkołą czekał na mnie mój wierny pies.
b) Chłopcy szybko wybiegli z klasy.
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 Uzasadnij pisownię wyrazów z ch i h:
piechota, bo _______________________________
mech, bo __________________________________
druh, bo ___________________________________
wahać się, bo _______________________________

 Podkreśl poprawną pisownię wyrazów:
Europa/europa;

wisła/Wisła;

Paweł/paweł;

Mazury/mazury

 Co to jest świat przedstawiony realistyczny i fantastyczny?
 Z poniższego wiersza wypisz trzy epitety oraz podaj dwa przykłady uosobienia.
E. Szelburg-Zarembina
Idzie niebo ciemną nocą
Idzie niebo ciemną nocą,
ma w fartuszku pełno gwiazd.
Gwiazdy błyszczą i migocą,
aż wyjrzały ptaszki z gniazd.
Jak wyjrzały, zobaczyły
i nie chciały dalej spać.
Kaprysiły, grymasiły,
żeby im po jednej dać.
Idzie niebo ciemną nocą,
ma w fartuszku pełno gwiazd.
Gwiazdy błyszczą i migocą,
aż wyjrzały ptaszki z gniazd.
Jak wyjrzały, zobaczyły
i nie chciały dalej spać.
Kaprysiły, grymasiły,

żeby im po jednej dać.
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Gwiazdki nie są do zabawy,
Toż by nocka była zła.
Bo usłyszy kot kulawy,
cicho bądźcie! Aaa…

Epitety: ____________________; _____________________; ___________________
Uosobienia: _______________________; ___________________________________

 Z fragmentu wiersza wypisz trzy przykłady rymów.
E. Szelburg-Zarembina
Idzie niebo ciemną nocą
Idzie niebo ciemną nocą,
ma w fartuszku pełno gwiazd.
Gwiazdy błyszczą i migocą,
aż wyjrzały ptaszki z gniazd.
Jak wyjrzały, zobaczyły
i nie chciały dalej spać.
Kaprysiły, grymasiły,
żeby im po jednej dać.
Rymy: _______________________; _________________________; __________________


 Co to jest baśń? Podaj cechy baśni.
 Napisz tekst zaproszenia na swoje przyjęcie urodzinowe. Skieruj je do swojego kolegi lub
koleżanki.

 Co to jest plan ramowy i jak należy go napisać?
. Wymień elementy listu tradycyjnego.
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 Podaj podobieństwa i różnice między listem tradycyjnym a elektronicznym.
 Napisz życzenia dla bliskiej Ci osoby z okazji jej urodzin.
Napisz pozdrowienia z letniej wędrówki, które skierujesz do koleżanki/kolegi.

II Czytanie ze zrozumieniem

III. Dłuższa praca pisemna
Każda praca powinna zawierać minimum 120 słów.
1. Napisz list do swojej koleżanki/swojego kolegi, w którym opowiesz o swoich wakacyjnych planach.
2. Mój ulubiony bohater – opisz postać literacką wybraną z lektury.
3. Napisz opowiadanie zatytułowane: „To była niezapomniana przygoda”.
4. „Lubię wracać tam gdzie byłem już” - opisz miejsce, które najchętniej zobaczyłbyś ponownie.
5. Najciekawsza pamiątka z wakacji – napisz opowiadanie o tym, jak zdobyłeś swoją ulubioną
pamiątkę.

