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Sprawdzian gramatyczny z języka polskiego dla kl.V

Grupa A

1. W podanych zdaniach podkreśl podmiot i orzeczenie oraz nazwij typ
zdania ze względu na jego budowę.

a) Julia czyta.
b) Moja mama gotuje smaczne obiady.                                                              6p.

2. Do podanych form czasowników dopisz bezokolicznik:
idziecie -
zobaczcie -
jesteśmy -
niesie -              4p.

3. Nazwij części mowy i określ ich formy w podanym zdaniu:      
Janek trzeci raz najszybciej rozwiązał zadanie matematyczne.                        7p.

4. Odmień przez przypadki rzeczownik  pszczoła, oddziel końcówkę
od tematu i zaznacz oboczność.                                                               2p.

5. Dopisz nie do podanych części mowy:

.....rozumiem

.....prawidłowy

.....szczęście

.....daleko

.....mówić

.....wyżej                                                                                                              6p.
 

6. Postaw odpowiedni znak interpunkcyjny na końcu zdania i nazwij je:

a) Która jest godzina
b) Jestem u koleżanki          
c) Wysprzątaj mieszkanie                                                                                   3p.

7. Odmień przez osoby w liczbie pojedynczej, w czasie teraźniejszym
czasownik umieć.                                                                                     1p.



8. Określ czas i rodzaj podanych czasowników

opowiadałyśmy -
rozmawiał -                                            
rysowali -
byłaś -
czytało -                                                                                                              5p.



Sprawdzian gramatyczny z języka polskiego dla kl.V

Grupa B

1. W podanych zdaniach podkreśl podmiot i orzeczenie oraz nazwij typ
zdania ze względu na jego budowę:

a) Młodszy  brat Łukasza  gra w koszykówkę.
b) Samochód jedzie.                                                                                           6p.

2. Do podanych form czasownikow  podaj bezokolicznik
mówili -                                                                                                     
są -
czekamy -
napiszę -                                                                                                              4p.

3. Nazwij części mowy i określ ich formy w podanym zdaniu:       
Najlepsi uczniowie szybko wykonali pierwsze zadani konkursowe.                  7p.

4. Odmień przez przypadki rzeczownik ręka , oddziel końcówkę od tematu
i zaznacz oboczność.                                                                                2p.

5. Dopisz nie do podanych wyrazów:

.....zdobędę

.....porozumienie                                 

.....miły

.....czekać

.....najlepszy

.....wysoko             6p.

6. Postaw odpowiedni znak na końcu zdania i nazwij je:

a) Kiedy odrobisz lekcje                                                                               
b) Nie pójdę jutro do szkoły
c) Idź natychmiast do sklepu   3p.

7. Odmień przez osoby w liczbie mnogiej, w czasie przeszłym w rodzaju
męskoosobowym czasownik mówić.    1p.

  



8. Określ czas i rodzaj podanych czasowników:

byłem -
sprzątały -
płakało -
byliśmy -                                                                                                       
widziałeś -                5p.

Sposób oceniania 

Maksymalna liczba punktów: 34

34 - 32   bdb
31 - 30   bdb-
29 - 28   db+
27 - 26   db
25 - 24   db-
23 - 22   dst+
21 - 20   dst
19 - 18   dst-
17 - 16   dop+
15 - 14   dop
13 - 12   dop-
poniżej 11   ndst.
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