
 POLSKI NA TOPIE W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

KARTA NR 1 – PAŹDZIERNIK 2019 

 Zadania z zakresu gramatyki języka polskiego. 

1. Napisz, od jakich wyrażeń przyimkowych i za pomocą jakich formantów zostały utworzone 

poniższe wyrazy. 

przydrożny …………………………………………………. 

narożny ……………………………………………………… 

nadmorski ………………………………………………….. 

podgórski ……………………………………………………. 

2. Dopisz takie wyrazy pokrewne, aby wystąpiły podane oboczności spółgłoskowe. 

ż:g 

wybrzeże - ………………………………………………. 

bieżnia - ………………………………………………….. 

wstążka - ………………………………………………… 

ż:dz:h 

spieniężyć - ……………………………………………. 

mosiężny - …………………………………………….. 

drużyna - ……………………………………………….. 

3. Z każdej pary zdań pojedynczych zbuduj dwa zdania złożone – jedno złożone podrzędnie, a 

drugie współrzędnie. Wstaw we właściwe miejsca przecinki i podkreśl spójniki. 

 Niebo się zachmurzyło. Zaczął padać deszcz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Nadchodzi wieczór. Robi się chłodniej. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Zając zobaczył na polu kapustę. Zatrzymał się. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Uzupełnij wykropkowane miejsca nazwami rodzajów zdań współrzędnie złożonych. 

………………………………………………………….. Świeci słońce i pada deszcz. 

…………………………………………………………… Świeci słońce lub pada deszcz. 

…………………………………………………………… Świeci słońce, ale jest zimno. 

…………………………………………………………… Świeci słońce, więc się opalamy. 

5. Podkreśl w tekście czasowniki z przysłówkami w związku przynależności i napisz, jaka jest rola 

tych przysłówków w zdaniach. 

Chłopcy z Placu Broni nie oddadzą miejsca swych zabaw dobrowolnie. Gereb radził 

Czerwonoskórym, by Plac Broni zdobyli podstępnie. Feri Acz gwałtownie sprzeciwił się 

propozycji Gereba. Czerwonoskórzy nie posługują się zdradą, nie postępują podle, nikczemnie. 



Walczą otwarcie, odważnie, mężnie. Na zdrajców patrzą niechętnie, niemal wrogo. Gereb 

przeraził się niewymownie. 

Według Chłopców z Placu Broni Ferenca Molnara 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Wykonaj wykres do podanych poniżej zdań.(Z Bajek Robotów Stanisława Lema) 

Król Poleander był wielkim wojownikiem. Cenił cybernetykę. Królestwo jego roiło się od 

maszyn myślących. Poleander rozmieszczał je wszędzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Podkreśl zawiadomienia, które mogłyby być nagłówkami prasowymi. Napisz, gdzie mogą 

wystąpić pozostałe typy wypowiedzeń. 

- Kancelaria prawnicza – Dziś flaki- Poradnik Ciułacza- Kulisy wielkiej polityki- Artykuły 

spożywcze – Głosy z kraju 

8. Utwórz czasowniki od podanych rzeczowników. 

baran - ………………………………………………….. indyk - …………………………………………………….. 

jeż - ……………………………………………………..... Byk - ……………………………………………………….. 

chomik - ……………………………………………….... mysz - ……………………………………………………… 

cietrzew - ………………………………………………… komar - …………………………………………………… 



dzik - ………………………………………………………. Sęp - ……………………………………………………….. 

9. Każdy zwrot wyraź prościej – tylko za pomocą jednego czasownika, który utworzysz od 

rzeczownika. 

złożyć ofiarę -  ……………………………………………………............ 

wyrazić pragnienie - …………………………………………………….. 

osiągnąć korzyść -  ……………………………………………………….. 

zapalić światło -  …………………………………………………………… 

10. Wyjaśnij znaczenie poniższych wyrażeń zawierających przymiotniki biały i czarny. 

biały wiersz - ……………………………………………………………………………………………………. 

biały kruk - ……………………………………………………………………………………………………….. 

czarna rozpacz - ……………………………………………………………………………………………….. 

czarna robota - …………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


