
 

Kartę pracy należy wydrukować i uzupełnić lub przepisać do zeszytu. Wykonanie zadania 

będę sprawdzała po powrocie do szkoły.  

 

 

1. Określ przypadki, w jakich występują wyróżnione rzeczowniki. 

Od dawna nie spotykają się na meczu. 

.............................................................................................................. 

Pomógł wysiąść z autobusu starszemu mężczyźnie. 

.............................................................................................................. 

Taką postawę bardzo cenię! .............................................................................................................. 

 

2. Pojedynczą linią podkreśl tytuły książek, w których pojawiają się wyłącznie rzeczowniki 

pospolite, a podwójną – te tytuły, które zawierają rzeczowniki własne. 

Tajemniczy ogród      Akademia pana Kleksa     Pinokio   Charlie i fabryka czekolady 

Historia żółtej ciżemki   Bajki robotów   Dolina Światła 

Ania z Zielonego Wzgórza    Niewiarygodne przygody Marka Piegusa 

Sposób na Alcybiadesa    Dynastia Miziołków    Duch starej kamienicy 

Daleki rejs       W pustyni i w puszczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tomek w krainie kangurów     Przygody Tomka Sawyera 

Hobbit, czyli tam i z powrotem     Mikołajek 

W 80 dni dookoła świata 

 

3. Wśród podanych wyrazów podkreśl czasowniki. Zbuduj z nimi zdania, w których użyjesz 

jeszcze dwóch innych podanych słów. Wyrazy mogą się powtarzać.  

 

kot, miauczał, pazury, mleko, pić, psy, szczekały, nocą, buda, kura, gdakała, pieje, kogut, 

gotowali, obiad, proszek, koralowy, komputer, kołysanie, kołysanka, kołysać, dziecko, spać, 

herbata, zasłona, pralka, piosenki, głośno, rodzice, krasnal 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 



.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

 

4.  Określ rodzaj, w jakim występują wyróżnione części mowy. 

a) 

Chłopiec wyszedł na ulicę. ...................................................................................................... 

Młoda kobieta machała chusteczką na pożegnanie. ................................................................ 

Rumiane jabłka zachęcały do jedzenia. ................................................................................... 

b) 

Czy zapamiętałaś ten adres? ................................................................ 

Ryby te płynęły pod prąd kilka miesięcy. ................................................................ 

Wykonali piękną pracę. ................................................................ 

c) 

Marzymy o wielkim domu. ................................................................ 

Ludzie patrzyli na to z wielkim zdziwieniem. ................................................................ 

Wywołało to w nich wielką radość. ................................................................ 

 

5.  Uzupełnij tabelę według wzoru.  

ZDANIE CZASOWNIK FORMA 

BEZOKOLICZNIKA 

FORMA CZASU 

PRZESZŁEGO 

Czytam ciekawą książkę czytam 

 

czytać czytałam/ czytałem 

Marudzisz od samego rana.   

 

  

Ola widzi go kolejny raz.  

 

  

Nie rozumiem tego.  

 

  

One siedzą razem w ławce.  

 

  

Marcin szybko biega.   

 

  

 

6. Od podanych bezokoliczników utwórz wskazane formy czasowników. 



przyjąć – 2. os. lp, czas przyszły prosty: ........................................................................... 

kupować – 3. os. lm, czas przyszły złożony, rodzaj niemęskoosobowy: 

........................................................................................................................................... 

stanąć – 3. os. lp, czas przeszły, rodzaj męski: 

.................................................................................................................. 

rozumieć – 1. os. lp, czas teraźniejszy: 

............................................................................................................................... 

 

 

 


