
KARTA PRACY 1.  
 podręcznik, s. 257–259  

ZADANIE 1.  

Uporządkuj czasowniki według wskazań tabeli.  

 

stracono, odkryłem, kupić, zburzono, odeszliśmy, zerwać, spisano, wyjedziemy, spać, zatrzyma, zamknięto, 

gotować, wystartowały, otwarto, odkażacie, milczeć, odśpie-wano, zaszczekały, grzmieć, zapisz, zaalarmowano, 

odgruzowali, płynąć, płyną, za-pytać, odkopać, kupiłaby, odkurzono, nosiliśmy, zasnąć, pisałam, bawić się 

CZASOWNIK W FORMIE 
OSOBOWEJ  

CZASOWNIK W FORMIE NIEOSOBOWEJ  

BEZOKOLIC
ZNIK  

 INNE NIEOSOBOWE 
FORMY CZASOWNIKÓW  

 

 

ZADANIE 2. Od podanych czasowników w formach osobowych utwórz bezokoliczniki.  

 
 klękniesz – ...................................................................................................................  

 wiodę – ...................................................................................................................  

 gryziemy – ...................................................................................................................  

 ssą – ...................................................................................................................  

 wzięła – ...................................................................................................................  

 odwiozły – ...................................................................................................................  

 cięliście – ................................................................................................................... 

 

 

ZADANIE 3.  

Przeredaguj poniższy przepis kulinarny w taki sposób, by wszystkie orzeczenia były wyrażone osobowymi 

formami czasowników.  

 
Obrać dwie średnie cebule i pokroić je w plastry. Podsmażyć na niewielkiej ilości oliwy. Odstawić do 

wystudzenia. W tym czasie połączyć resztę składników. Ugotowany ryż wymieszać ze zmielonym mięsem 

drobiowym. Wbić jedno jajko. Doprawić do smaku solą i pieprzem. Ugnieść małe kulki i panierować w mące. 

Obsmażyć gotowe kulki na maśle. Gotowe klopsiki omaścić wcześniej uprażoną cebulą. 

 

 

ZADANIE 4.  



Jakimi częściami mowy mogą być wyrażone orzeczniki w orzeczeniach imiennych? Ustal to na podstawie 

podanych niżej zdań.  

a) Słowa poety stały się przewodnim hasłem epoki.  

b) Wtedy zostałam przewodniczącą klasy.  

c) Po szkoleniu jej pies stał się łagodny.  

d) Od tej pory było to dla nich nieważne.  

e) We własnym domu było mu najlepiej.  

f) Na tym koncercie będzie bardzo głośno.  

g) W każdej konkurencji był pierwszy.  

h) Jest trzynasta na liście w dzienniku.  

i) Poprzednio ściany były z cegły.  

j) Moja ulubiona bluzka jest z bawełny.  

 W zdaniach a) i b) orzeczniki zostały wyrażone .  

 W zdaniach c) i d) orzeczniki są wyrażone .  

 W zdaniach e) i f) orzecznik wyrażono .  

 W zdaniach g) i h) orzecznik jest wyrażony .  

 W zdaniach i) oraz j) w roli orzecznika występuje  

 

 

ZADANIE 5. 

 W podanych zdaniach wskaż orzeczenia. Przyporządkuj je właściwej grupie.  

 
 Tata Marcina jest lekarzem.  

 Naszą szkołę gruntownie wyremontowano.  

 W przyszłości zostanę cenionym malarzem.  

 Czekamy na wasze teksty do następnego numeru gazetki szkolnej.  

 Wyszedł z domu punktualnie.  

 Nawet nie zauważyłeś zmiany w jej wyglądzie.  

 Nie bądź taki szybki!  

 Jestem zaskoczona twoim zachowaniem.  

 

a)  
orzeczenia czasownikowe: ........................................................................................... 

b) orzeczenia imienne: .................................................................................................  

 

ZADANIE 6.  

Przekształć podane zdania w taki sposób, by orzeczenia imienne zostały zastąpione orzeczeniami czasow-

nikowymi.  

a) Kolorowe płótna zostały rozwieszone wzdłuż całej sceny.  

 

b) Pisarz jest twórcą wielu powieści.  



 

c) Hiszpański malarz był zafascynowany postępem techniki.  

 

d) Jego plany staną się na pewno inspiracją dla wielu architektów. 

 

 

KARTA PRACY 2. 

PISZĘ POZDROWIENIA, SMS TEMAT: W JAKI SPOSÓB NALEŻY PISAĆ 

POZDROWIENIA? 

podręcznik, s. 319–320  

zeszyt ćwiczeń, s. 9–11, 13  

Przypomnij sobie, jakie elementy zawiera poprawnie zaadresowana kartka pocztowa. Następnie zaadresuj kartkę 

i uzupełnij notatkę. 

 

Elementy, jakie należy kolejno umieścić, adresując 

kartkę pocztową: 

 

 

Wyobraź sobie, że jesteś w wymarzonej podróży. Napisz 

i poprawnie zaadresuj kartkę pocztową, a w jej treści 

przekaż pozdrowienia swojemu ulubionemu koledze lub 

swojej ulubionej koleżance.  

W PS podziel się wrażeniami i napisz dokładnie, gdzie 

jesteś.  

Uwaga! Imię, nazwisko i adres kolegi / koleżanki niech 

będą zmyślone. 

  

 

KARTA PRACY 3  

 ORTOGRAFICZNE RADY  

TEMAT: KILKA RAD DLA OSÓB, KTÓRE PISAĆ NIE POTRAFIĄ ZGODNIE Z ORTOGRAFIĄ. 

podręcznik, s. 321–322  
zeszyt ćwiczeń, s. 189–194  

PISOWNIA EM, EN, OM, ON, Ą i Ę  

ZADANIE 1.  

Uzupełnij zdania rzeczownikami w liczbie mnogiej.  



a) Uważnie przyglądała się tym ................................................. (kot)  

b) Czy podołasz tym wszystkim ................................................. (obowiązek)  

c) Trzeba położyć kres tym dziwacznym ................................................. (pomysł)  

d) Mikołaj rozdał prezenty wszystkim ................................................. (dziecko)  

e) Okazało się, że nie zaufała moim ................................................. (sugestia)  

f) W albumie poświęcono sporo miejsca ................................................. (samochód) tej marki.  

ZADANIE 2.  

Uzupełnij zdania rzeczownikami w liczbie pojedynczej. Określ ich przypadek.  

a) Jechaliśmy tą samą .................................................... (ulica)  

b) Kiedyś ................................................. (rzeka) transportowano wiele towarów.  

c) Kto był twoim ................................................... (wychowawca) w podstawówce?  

d) Nie posługiwał się .......................... (nowa) ............................................ (matryca) danych.  

e) Czy spotkasz się z nimi przed ................................................ (obrona) pracy dyplomowej?  

f) Dajmy sobie spokój z ich ................................................. (propozycja).  

ZADANIE 3.  
 Po wszystkich zadaniach nadszedł czas na podsumowanie. Uzupełnij poniższe zdania. Są one wnioskami z 

zadań zamieszczonych w tej karcie pracy.  

 
1. W celowniku liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów piszemy końcówkę ......... .  
2. Literę ą piszemy zawsze w końcówkach narzędnika liczby pojedynczej ............................................ i 

przymiotników.  

3. Połączenia ............, ............, ............ oraz .......... piszemy w wyrazach zapożyczonych.  

4. Połączenia ............, ............, ............. i ............ piszemy w rzeczownikach rodzimych, przed zakończeniami -

ka oraz -ko. 

 

KARTA PRACY 4  

 PRZYIMEK. WYRAŻENIE PRZYIMKOWE TEMAT: PRZYIMEK STOI PRZY 

IMIENIU. 

podręcznik, s. 198–200  

 

ZADANIE 1. W poniższych rozsypankach ukryły się przyimki. Znajdź je – ułóż litery we właściwej kolejności.  

ZEB .................................................................................  

ZMYDPĘOI  

DONPA ..........................................................................  

ADZN  

DZIĘMY ........................................................................  

OŁKO  

DAN ................................................................................  

EDPRZ  

OPD ................................................................................  

AZ 

ZADANIE 2. Tym razem przyimki ukryły się w wyrazach. Znajdź je. Niektóre wyrazy kryją w sobie nawet dwa 

przyimki.  

MODEL .........................................................................  

WALIZA  

GIMNAZJUM ...............................................................  

DOMATOR  

KUKIEŁKA ....................................................................  



PRZYJACIEL 

ZADANIE 3. Przyimek jest niesamodzielną częścią mowy, co oznacza, że występuje zwłaszcza w połączeniu z 

rzeczownikiem, który jest w określonym przypadku. Odmień przez przypadki w liczbie pojedynczej rzeczowniki 

klasa i miasto, a następnie wstaw przed każdą z form (poza M. i W.) odpowiedni przyimek 

.  

PRZYIMEK  RZECZOWNIK  
–  klasa  M.  

.........................................................  ..................................................... D.  
...................................................... ................................................. C.  

.......................................................... .......................................................... B.  
.....................................................  ....................................................... N.  

................................................. ......................................... Ms.  
–    

 

Do podanych wyrazów dobierz odpowiednie wyrażenia przyimkowe z ramki.  

do prania, z uczniów, do wypełnienia, na motorówce, przed kawiarnią  

 

a) czekaliśmy .........................................................................................  

b) formularz ..........................................................................................  

c) najzdolniejszy ...................................................................................  

d) pływał ...............................................................................................  

e) proszek .............................................................................................  

Jak myślisz, czego dowodzą powyższe przykłady?  

Oczywiście! Wniosek jest taki, że wyrażenie przyimkowe może być określeniem 

................................................................. , .......................................................... lub 

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

ZADANIE 4. Uzupełnij opis salonu przyimkami i wyrażeniami przyimkowymi, które precyzują usytuowanie 

tego miejsca w budynku, a także określają wzajemne rozmieszczenie w nim poszczególnych przedmiotów.  

 

Nasz salon mieści się ..................................................... dwupiętrowego domu. Wchodzi się do niego szerokimi 

drzwiami ................................................................ . Od razu wzrok przyciąga ustawiony ............... ...................... 

wielki stół, który znajduje się ................................................... wyjścia na taras. Tuż ................. niego stoi 

stylowy kredens, a ............. nim  

są poukładane ........... rzędzie książki oraz drobne pamiątki z podróży. ............................................ jest 

zawieszony drewniany zegar. ................ jego lewej stronie wiszą dwa obrazy olejne. ......... rogu, ......... prawej 

stronie ........... wejścia, znajduje się kaflowy kominek. ......... sufitu zwisa lampa w kształcie gwiazdy. Całość 

robi wrażenie harmonijnej całości. 

 

 

 

 

 

 

 



KARTA PRACY 5  

 PRZYDAWKA CZĘŚĆ ZDANIA, KTÓRA POMAGA W OPISIE. 

podręcznik, s. 221–223  
zeszyt ćwiczeń, s. 156–159  

 

ZADANIE 1. Rozbuduj podane zdanie – dobierz określenia z ramki. Wykorzystaj wszystkie wyrazy.  

niewielki, zachodnim, rybacki, starego, późną 

Kuter wpłynął do portu na wybrzeżu nocą.  

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

 

ZADANIE 2. Uzupełnij zdania, dodając określenia wskazanych wyrazów. Zwróć uwagę, jak ważne dla 

rzetelnego przekazania informacji i właściwego zrozumienia ich sensu są dodatkowe określenia.  

a) Policjant ukarał go karą za jazdę na rowerze.  

b) Przeczytałem dziś książkę.  

c) W naszej klasie nie było dziś uczniów.  

d) Czekam na telefon.  

 

ZADANIE 3.  

Określ, jakie części mowy pełnią funkcje przydawek w poniższych zdaniach. Wstaw znak X we właściwej 

rubryce.  

Przydawka wyrażona  
 

wyrażeniem 
przyimkowym  

 

 
rzeczownikiem  

 
przymiotnikiem  

 
liczebnikiem  

 

Wszyscy śpiewali wesołe piosenki.  

W zmaganiach uczestniczyło sześcioro uczniów.  

Spotkałam żonę kuzyna.  

Po drodze wstąpiła do sklepu spożywczego.  

Liście na drzewie wyglądały jak złoto.  

Dźwięk wiertarki rozpraszał mnie w pracy.  

Usiadł pod starą brzozą.  

Remont u sąsiada przebiegał zbyt wolno.  

 

ZADANIE 4. Oceń prawdziwość poniższych informacji. Zaznacz F, jeśli informacja jest fałszywa, lub P, jeśli 

informacja jest prawdziwa.  

 
Przydawka może być wyrażona formą 

osobową czasownika. 

  

P  F  

Przydawka może być wyrażona 

liczebnikiem.  

 

P  F  

Przydawka może być wyrażona P  F  



rzeczownikiem w dopełniaczu i 

mianowniku.  

 
Przydawka jest częścią zdania 

określającą każdy rzeczownik 

występujący w zdaniu, niezależnie od 

pełnionej przez niego funkcji.  

 

P  F  

Przydawka może być wyrażona 

przysłówkiem.  

 

P  F  

Przydawką może być wyrażenie 

przyimkowe.  

P  F 

 


