
Klasa IV A – język polski – Wioletta Matwiejczyk 

Witam,  

ponieważ przerwa „od szkoły” się przedłuża, proszę o wypełnienie znajomej już Wam karty 

pracy. Zróbcie to rzetelnie, ale się nie spieszcie☺. To nasz zaległy sprawdzian! Uważnie 

czytajcie polecenia. Lekcje online mają swoje plusy: pomoc kogoś bliskiego, można 

„pogadać”, sprawdzić wielokrotnie materiał… Wypełnioną kartę wyślijcie najpóźniej do 

środy 25 marca na adres: wioletta.matwiejczyk@gmail.com 

Jeśli nie macie takiej możliwości, poproście rodziców o pomoc.  

Dbajcie o siebie! Mam nadzieję, że przeczytaliście już „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica 

i stara szafa”. Od czwartku zaczynamy pracę z lekturą☺.  

 

 
 

Przeczytaj uważnie polecenia. Odpowiedzi umieszczaj w wyznaczonym 

miejscu.  

Powodzenia 

 
 

1. W której grupie występują same rzeczowniki (właściwą grupę zaznacz 

znakiem X). 

 

A) kolega, mądrość, słońce                                C) krzesła, blisko, gramy 

B) myśl, skrzydło, poprawnie                            D) kamień, trzy, piszę 
 

2. Podkreśl rzeczowniki. 

 

księżyc, słonecznie, sen, śni, płomień, drzewo, biegnie, blisko, nauczyciel, park, 

księżycowy, myśli, radość, 

 

3. Określ rodzaj rzeczowników. 

stół  -  r.  _____________ 

sportowcy -  r. _____________ 

baletnice -   r. _____________ 

krzesło -  r. ______________ 

dzieci – r.  ______________ 

bramka– r. ________________ 

4. Podkreśl tylko rzeczowniki w rodzaju żeńskim. 

 

Podczas ulewy pod muchomorem schował się krasnal. Miał niewesołą minę. 

Wtem zza chmur wyjrzało słońce i uszczęśliwiony krasnal ruszył w kierunku 

nory borsuka.  
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5. Przymiotnik odpowiada na pytania: ………………………............................  

Odmienia się przez   ………………………………………………………….... . 

Przymiotnik występuje w rodzaju męskoosobowym tylko wtedy, gdy określa 

………………………….. rodzaju …………………………………… 

 6. W której grupie występują same przymiotniki (właściwą grupę zaznacz 

znakiem X lub podkreśl). 

 

A) półka, książka, mądry                               C) mądrość, kolor, film 

B) myśli, kotek, wesoło                                  D) kamienny, wysoki, duży 

 

7. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej WESOŁY KOLEGA 

(zapisz nazwę przypadków oraz pytania). 

 

 

Nazwa przypadków               pytania                             l. pojedyncza                 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8. Podkreśl związki czasownika z rzeczownikiem (rzeczownik jedną linią, 

czasownik dwiema). Zapisz pytania, na które odpowiada każdy 

rzeczownik. Określ przypadek, liczbę i rodzaj rzeczowników. 

 

Jutro wyjeżdżam z babcią. 

…………………………………………………………………………………… 

Czytam ciekawą książkę. 

…………………………………………………………………………………… 

 

 



9. Dopisz odpowiednie rzeczowniki lub przymiotniki. 

rzeczownik                     przymiotnik                 rzeczownik              przymiotnik 

gorycz -                        gorzki                          …………..       -         radosny 

mądrość -                 …………….                    …………..       -     deszczowy 

śnieg -                      …………….                   ……………      -      słodki 

wschód -                  …………….                    ……………      -         koci 

10.W poniższym opisie podkreśl przymiotniki. 

 

Wesoły  Jaś ma małego psa Reksa. Reks jest mądry i radosny. Ma czarną sierść i 

białe uszka. Szybko merda ogonem na widok swojego właściciela.  Lubi wesołe 

zabawy na świeżym powietrzu.  Jaś dostał kochanego pupila od dziadka z 

Warszawy. 

 

11.Wypisz z ćwiczenia 10. rzeczowniki własne. 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

12.  Określ liczbę i rodzaj podanych przymiotników. 

Wesołe (dziewczynki) - ………………………….. 

Ciekawe (książki) - …………………………………. 

Wysportowani  (piłkarze) - ……………………………….. 

Gorący  (obiad) - ……………………………….. 

Duże  (okno) - …………………………………. 

Ciężka (praca) - ………………………………… 

13.  Podane rzeczowniki wpisz w odpowiednie rubryki tabeli. 

piłka, sosna, harcerka, myślenie, deszcz, tulipan, kubek, lew, mądrość, 

pisanie, śnieżyca, kot, kobieta, opiekuńczość,  
RZECZOWNIKI JAKO NAZWY 

osób zwierząt roślin rzeczy cech zjawisk 

przyrody 

czynności 

 

 

 

      

 


