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Державний Гімн України
Музика Михайла Вербицького
Слова Павла Чубинського

Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

П р и с п і в :
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду.



4

ROZPOCZYNAMY ROK SZKOLNY

Witajcie po wakacjach!
Miło znów spotkać się z Wami. Rozpoczynamy razem 

trzeci rok nauki.
Zapraszamy do wspólnej nauki, zabawy i przygody.

Autorzy

§ 1. Powtórzenie

1. Odpowiedz na pytania. Wykorzystaj podane wyrazy.

– Gdzie spędziłeś wakacje?

w domu, u babci, na koloniach, na wsi, 
w mieście, na wczasach

– Jakie były twoje wakacje i dlaczego?

ciekawe, nudne, wesołe, smutne, wspaniałe, 
bawiłem się, poznałem przyjaciół, padał deszcz

Wakacje się skończyły.
To jest zdanie.
Jaką literą zaczynasz zdanie i czym je kończysz?

wakacje się  skończyły

To są wyrazy.

wa  ka  cje   się   skoń czy ły
To są sylaby.

Zapamiętaj!

2. Uzupełnij tekst ćwiczenia podanymi wyrazami:

wędrowały, spędzili, prezentowały, 
zrobili, byli, zbierała, zgromadził

O minionych wakacjach przypominają nam przywiezione 
skarby. Ola i Karol ............ nad morzem. Ola ............ malut-
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kie muszelki, a Karol ........dużą kolekcję różnego kształtu ka-
mieni. Dwie dziewczynki ............ wraz z rodzicami po górach. 
Ania i Ewa ............ znalezione tam korzenie. Adam, Kamil i 
Marcin ............ wesoło czas na koloniach. Chłopcy ............ 
piękny zielnik z zasuszonych roślin.

3. Jakie znaki zauważyłeś na końcu zdań tekstu? Nazwij je.

Wakacje się skończyły. Wracamy do pracy i zabawy w 
szkole. Witamy znajome twarze, ściskamy znajome ręce, 
śmiejemy się wesoło. I oczywiście – strasznie hałasujemy! 
Rok temu było inaczej: staliśmy tu nieśmiali i przestraszeni. 
Teraz wokół sami przyjaciele! Czy się stęskniliśmy? No, pew-
nie! Więc chodźmy już do klasy! Tam przecież czeka nasza 
Pani!

a) Przepisz zdania i sam postaw odpowiednie znaki:

Czy lubisz szkołę
Idę do szkoły
Och, jak lubię naszą szkołę
b) Napisz po jednym zdaniu zakończonym kropką, wykrzyknikiem i 

znakiem zapytania.

c) Odpowiedz na pytania zdaniami oznajmującymi. 

Czy cieszysz się z powrotu do szkoły?
Kto czeka na dzieci w szkole?

4. Napisz krótkie powitanie szkoły, używając słów:

Witaj, dzień dobry, pozdrawiam cię, szkoło-hej, jak się 
masz, cieszę się.

5. Napisz zdanie o roku szkolnym. Ułóż je z poprzestawianych sylab. 
Pamiętaj o poprawnym początku i końcu zdania. Wskaż wyraz jed-
nosylabowy.

ło-so-we za-czy-my-na rok ny-szkol
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6. Przeczytaj pytania i odpowiedz na nie, wykorzystując podane wyrazy.

1. Jaka uroczystość odbyła się w szkole 1.IX?
2. Kto wziął w niej udział?
3. Gdzie odbyła się akademia?
4. Jaki przebieg miała uroczystość rozpoczęcia roku szkol-

nego?
5. Co było na początku?
6. Co składało się na część artystyczną?
7. Jak zakończyła się ta impreza?

deklamować, recytować, wygłaszać, wystąpić, powi-
tać, złożyć życzenia, uroczystość, impreza, akademia

7. Wyraz wrzesień podziel na litery, następnie na głoski, wypisz głoski 
zapisane dwiema literami, podziel wyraz na sylaby, wypisz dwuznaki. 
Dokonaj podobnej analizy, następujących wyrazów: 

dzwoneczek, szkoła, jesień.

8. Przeczytaj zgromadzone wyrazy:

Podręcznik, książka, autor, tytuł, ilustrator, strona, kartka, 
wydawca, treść, szata graficzna, zagadki, historyjki obrazko-
we, rebusy, ćwiczenia.

 Z podanymi wyżej wyrazami ułóż i zapisz zdania o podręczniku do 
języka polskiego.

9. Przepisz starannie nazwy liter:

a, ą, be, ce, cie, de, e, ę, ef, gie, ha, i, jot, 
ka, el, eł, em, en, eń, o, ó (o kreskowane) 
pe, er, es, eś, te, u, wu, y, zet, ziet, żet

Zapamiętaj! Alfabet jest to zbiór wszystkich liter. Każda 
litera ma swoje stałe miejsce w alfabecie.
Zapamiętaj kolejność liter alfabetu!
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10. Przepisz wyrazy w kolejności alfabetycznej. Uzasadnij pisownię.

Jaskółka, trójkąt, góra, ogórek, kółko, rzeka, przerwa, 
chrząszcz, wrzos, drzazga, podróż, ciężar, wróżba, bagaż, 
żuczek, Bartek, Małgosia, Agata, Roman, Iwona.

11. a) Objaśnij pisownię wyrazów.

W z ó r: w norze – bo nora  powtórzenie – bo...
 orze – bo... aptekarz – bo...
 rowerzysta – bo... morze – bo...
 górzysta – bo... karze – bo...
b) Uzupełnij brakujące litery w wyrazach:

Zdyszany Je..yk wpadł na podwó..e.
Oparł się o d..ewo i powiedział:
„Uff, zdążyłem się z Wami spotkać”.

12. Ułóż zdania z rozsypanki i zapisz je w zeszycie.

1. bukiet.  glinianym  W  ułożyliśmy jesienny  wazoniku

2. on  wszystkie  jesieni.  Zawiera  barwy

3. gałązki czerwonej jarzębiny,  Składa się  i

 liliowego wrzosu  z  suchej trawy,  barwnych liści.

4. miłe  Bukiet  sprawia  wrażenie.

5. będzie  W długie,  nam  szare dni  słońce i kwiaty.

 przypominać

13. Podane wyrazy napisz w liczbie mnogiej.

słój – wór –
lód – nóż –
stół – miód –
dół – ogród –
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14. Przepisz wyrazy z ó i dobierz wyrazy w balonikach, które wyjaśniają 
zasadę pisowni z ó wymiennym.

15. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami i zapisz je w porządku alfa-
betycznym.

St..ł, chł..d, n..żka, zbi..r, tr..jka, pi..ro, skr..t, ..semka,  
samoch..d.
16. Przepisz i wpisz w wyrazy brakujące litery.

..ryzantemy, wa..adło, ..aft, bo..ater, 
su..y, ..ejnał, ..ata, ..erbata

17. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki:

hamaku, harmonii, helikopter, hali, hokeja, herbem

Tomek lubi bujać się w ... .
... Warszawy jest Syrenka warszawska.
Tata Moniki pięknie gra na ... .
... wystartował z lotniska.
Chłopcy lubią grać w ... .
Góral wypasa owce na ... .

18. Przeczytaj bardzo wolno każde zdanie. Na ile cząstek się rozpadło?

Dała mama Ali złocisty rogalik.
Prędko zjada Ala smacznego rogala.

Zapamiętaj! Wolno wypowiedziany wyraz dzieli się na 
sylaby. 
 Np.: ro-ga-lik, cze-ko-la-da.
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19. Podziel wyrazy na sylaby. Podkreśl samogłoski.

Torbę czekoladek spałaszował Tolek.
A teraz narzeka.
Brzuszek zaczął boleć. 

 Sprawdź, ile samogłosek znalazło się w każdej sylabie.

Zapamiętaj! W każdej sylabie jest jedna samogłoska.
Wyraz dzieli się na tyle sylab, ile jest w nim 
samo gło sek.
Np.: cze-ko-la-da, lo-dy.
Wyrazy przenosimy według podziału na syla-
by. Wyrazów jedno sylabowych (las, deszcz) 
nie dzieli się przy przenoszeniu.

20. Na podstawie rysunków odgadnij wyrazy jednosylabowe. Zapisz je 
w kolejności alfabetycznej i podkreśl samogłoski.

21. Przeczytaj. Napisz z pamięci każde zdanie. Pamiętaj o ó. Wyrazy 
w ostatnim zdaniu podziel na sylaby.

Pokłóciły się wróbelki o okruszek chleba. Poszły w ruch 
dzióbki i pazurki, że aż piórka lecą! Przyfrunęły inne wróble i 
patrzą: który stchórzy, który będzie górą? Krótko trwała bój-
ka. Podbiegło żółte kur czątko i zjadło okruszek.
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TEKST

§ 2. Główne części tekstu

22. Przeczytaj i porównaj dwa zbiory zdań. Który zbiór jest tekstem? 
Uzasadnij odpowiedź.

I
Spadł śnieg i zasypał pola, dachy i podwórka. Do naszego 

ogródka zleciały się ptaki. Zajadały z apetytem nasiona sło-
necz nika, jarzębinę i słoninkę. Wróbelki pobiły się o kawałek 
chleba. Wo koło fruwało pierze. Ale dzieci dosypały ziarna i 
zapa nował spokój.

II
Jest mroźna i śnieżna zima. Dzieci lubią zimą lepić bał-

wanka, ba wić się śnieżkami, zjeżdżać na sankach. Zwierzęta 
zapadają w sen zimowy. Zimowy dzień jest krótki. Pamiętaj o 
dokarmianiu ptaków.
Zapamiętaj! Tekstem nazywamy zdania związane ze 

sobą pod wzglę dem treści. Tekst można za-
tytułować.

23. Uporządkuj tekst. Nadaj tytuł tej historyjce.

• I po chwili idziemy razem pod dwoma parasolami. Ja 
oczywiście w środku, bo nie mam parasola. Moi koledzy są 
zadowoleni.

• Wreszcie nie wytrzymałem. Odskoczyłem od kolegów i 
co sił w nogach zacząłem pędzić do domu. Woda lała się ze 
mnie stru mie niami.

• Od rana pada i pada. Idę do szkoły bez parasola. Nagle 
zoba czyłem Maćka i Stasia.

– Hej, koledzy! – Poczekajcie!
• A mnie coraz smutniej, bo na moją głowę spływają strugi 

deszczu. Czuję, że jestem cały mokry. Drżę z zimna.
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24. Uporządkuj zdania do każdego z rysunków. Przeczytaj powstałe 
opisy. Czy można je nazwać tekstem? Zatytułuj każdy z nich.

Jesienne drzewo jest smutne.
Drzewo jest radosne.
Ma gałęzie pokryte zielonymi liśćmi.
Ma czarne, nagie gałęzie.
Siedzą na nich zmarznięte i głodne ptaki.
W jego koronie ptaki wiją gniazda.
Ciepły wietrzyk porusza listkami.
Zimny, ostry wiatr wygina gałęzie drzewa.
Chłoszcze je ulewny deszcz.
Na gałęziach śpiewają ptaki.
Drzewo cieszy się swym pięknem.
Drzewo śni o wiosennym przebudzeniu.

25. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Zatytułuj tekst.

Zbieramy ............, ............ i ............ liście. Zro bi my z nich 
kolorowe ............ Cieszymy się z ............ i ............ . Posłużą 
nam do zrobienia zabawnych ............ i ............ . A kto robi 
teraz ............ na zimę? Kto szuka laskowych ............ na lesz-
czynie? Kto nosi je do ..........? To ruda ...........!

żółte, bukiety, orzechów, czerwone, kasztanów, żołędzi, 
brązowe, ludzików, zapasy, wiewiórka, zwierzątek, dziupli
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Zapamiętaj! Każdy tekst ma początek, część podsta-
wową i zakoń czenie. Zaczynamy je pisać 
od akapitu.

26. Przeczytaj uważnie tekst. Nadaj mu tytuł opowiadaniu. Wskaż części 
tekstu.

Zima rozpanoszyła się na dobre. Mroźny luty szczególnie 
dawał się we znaki małym leśnym zwierzętom.

Królicza rodzina dzielnie walczyła z zimnem. Puszyste fu-
terka po łyskiwały od sypiącego wciąż śniegu, ale częste przy-
tupywanie rozgrzewało łapki. Najmłodszy króliczek nazywał 
się Supeł, bo plątały mu się długie uszy. Lubił on wędrówki 
w okolice dróżki. Oglądał tam ślady różnych zwierząt. Kiedy 
raz spostrzegł odcisk butów, uciekł szybciutko. Pomyślał, że 
zwierzę o tak wielkich nogach musi być ogromnie duże.

Mama króliczka wytłumaczyła synkowi wszystko i śmiała 
się z malucha, który okazał się tchórzem.

27. Przeczytaj uważnie tekst. Zwróć uwagę na jego podział na akapity. 
Jak są powiązane ze sobą zdania pod względem treści w granicach 
akapitu?

NA GRZYBY
Jednego wrześniowego dnia Bożenka i Andrzej wybrali się 

do lasu na grzyby. Wzięli ze sobą duże koszyki i żwawo po-
wędrowali przed siebie.

Przeszli przez pole, a potem kładką przez rzekę, nad którą 
rosły rozłożyste wierzby.

Nad rzeką czekała na nich koleżanka. Poszli więc dalej w trój-
kę. W lesie rozbiegli się w różne strony. Andrzej nazbierał dużo 
prawdziwków.

Po powrocie na umówione miejsce okazało się, że dziew-
czynki zamiast grzybów miały bukieciki wrzosu i jarzębiny.

(wg J. Malendowicz)
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28. Przepisz tekst, zastępując rysunki wyrazami.
Jest wiele atrakcyjnych zajęć. Trzeba je tylko wybrać i 

właściwie zaplanować. W domu słucham , oglądam 

, bawię się , czytam , gram w gry . 

Na powietrzu jeżdżę na , gram  lub .

Zimą korzystam z ,  i . Mogę iść 

do ,  lub do .

29. a) Popatrz uważnie na obrazki historyjki i opowiedz, co się wydarzy-
ło? Skorzystaj ze słownictwa podanego pod obrazkami.

ZAGINIONE ŚMIGŁO

wodzi wzrokiem, model śmigłowca

szuka, się zmartwił
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wesoło szczeka, merda ogonem

otwiera odkurzacz, brakujące śmigło

dobrym obserwatorem, nagrodził ją, zadowolona

b) Ułóż tytuły kolejnych obrazków historyjki. Jest to plan tekstu. 

1) Zajęcia dzieci.
2) ............
3) ............
4) ............
5) ............
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Zapamiętaj! Każdy tekst można podzielić na mniejsze 
części. Każdą taką część można zatytuło-
wać – jest to plan tekstu.

c) Uzupełnij zdania wyrażeniami umieszczonymi pod obrazkami. Prze-
czytaj wszystkie części opowiadania.

Wstęp Alina odkurza pokój. Ciapa leży na swoim 
posłaniu i ............ za szczotką odkurzacza. 
Marcin skleja ............ .

Rozwinięcie Ale co to, nie ma nigdzie śmigła? Chłopiec 
............ pod stołem, na fotelu, za krzesłem. 
Bardzo ............ . 
Nagle Ciapa podbiega do odkurzacza, 

............ i ............ . Agata ............ i wyjmuje z 
worka ............ .

Zakończenie Dobrze, że Ciapa jest takim ............ . Mar-
cin z radości ............ . Ciapa jest bardzo 
............ .

30. Przeczytaj tekst. Uzupełnij opowiadanie na podstawie pytań. Zre-
daguj i dopisz zakończenie.

Nareszcie nadeszła sobota. Krystyna już od kilku dni szy-
kowała się do wyjazdu na wieś do cioci Tosi. W Buzówce cze-
kała na nią Kasztanka. Dziewczynka wyobrażała już sobie, 
jak będą galopować po łące.

– Krystynko, włóż Kitę i kocięta do wiklinowej klatki – przy-
po mina mama.

– Oj, nie będzie się to wam podobać – mruczy pod nosem 
dziewczynka – ale nie zostawimy was w domu samych.

Kocięta żałośnie miauczą. Kita wściekle prycha. To nie 
była przy jemna podróż. Tatuś denerwował się tym kocim 
wrzaskiem, ale w końcu są na miejscu.

– Kasztanka! Kasztanka! – Krystyna wypada z samocho-
du i pędzi na łąkę za domem. Słyszy już radosne rżenie ko-
nia. – Co to? – stanęła jak wryta.
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Tuż obok Kasztanki podskakuje na cienkich, długich nóż-
kach mały konik. Klacz podchodzi powoli do Krystyny, a za 
nią nie zda rnie przybiega źrebaczek.

Dziewczynka delikatnie głaszcze go po łebku.
– Jaki jesteś piękny – szepcze w zachwycie.
– Mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę – mówi 

tajem ni czo ciocia. – Chodź, pójdziemy na łąkę sąsiadów.
– O, jaki śmieszny, łaciaty cielaczek. Jest i drugi! – krzyczy 

dziewczynka.
– Wiesz, kochanie – ciocia przytula do siebie Krystynkę – 

na wiosnę rodzi się bardzo dużo zwierząt. Oprócz cieląt i 
źrebiąt urodziły się jeszcze jagnięta i prosięta. Wszystkie są 
śliczne i wzbudzają zachwyt.

Chociaż Krystynka nie jeździła na Kasztance, to i tak było 
wspaniale. Ciocia zostawiła sobie jednego kociaka, więc po-
wrót do domu był o jednego krzykacza cichszy.

Wstęp
Kiedy, gdzie i do kogo pojechała 
Krystyna? Co zabrała ze sobą?

W sobotę Krystyna pojechała 
na .......... do .......... Zabrała ze 
sobą ............ z ......... .

Rozwinięcie
Co zobaczyła najpierw, a co 
potem?

O jakich jeszcze innych zwie-
rzętach, które urodziły się na 
wiosnę, powiedziała jej ciocia?

Co zatrzymała sobie ciocia To-
sia i jaki to miało wpływ na po-
wrót Krystyny do domu?

W Buzówce zobaczyła naj-
pierw ............ i .........., a potem 
..........

Ciocia powiedziała jej, że na 
wiosnę urodziły się jeszcze 
.......... i .......... .

Ciocia Tosia zatrzymała sobie 
.......... .
Dlatego powrót Krystyny do 
domu był o jednego .......... ci-
chszy.

Zakończenie
Jaki był pobyt Krystyny na wsi?
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31. Czy jesteś uważny? 
a) Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.

TAJEMNICZY OGRÓD
Wczesnym rankiem, kiedy słońce budzi ptaki, cały świat 

mieni się od październikowej rosy. Nad ogrodami pełnymi 
jesiennych kwiatów: różnokolorowych astrów, pomarańczo-
wych dalii, fiole towych bratków, różowych mieczyków, złoci-
stych chryzantem i późnych, czerwonych róż, snują się sre-
brzyste mgły. Październik niesie ze sobą tajemniczy czar.

b) Nazwij kwiaty, które nie są wymienione w tekście.

Konwalie, stokrotki, dalie, tulipany, chryzantemy, rumianki, 
mieczyki, róże.

c) Wskaż nazwę miesiąca, w którym przedstawiony jest tajemniczy ogród.

wrzesień – październik – listopad

32. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami z ramki. Czy to jest tekst? 
Zatytułuj go.

Nadeszła ............ jesień. Dni są coraz ............, a 
noce ............ Często padają deszcze. Panuje ............ nastrój. 
Najlepszym zajęciem na ............ wieczory jest ............ lektura.

smętny, długie, krótsze, smutna, ciekawa, dłuższe
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33. Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania pisemnie.

Dzień był jesienny, ale ciepły i słoneczny, a las pachniał 
żywicą. Ileż skarbów nazbierały dzieci! Ania wrzucała do wo-
reczka podłużne szyszki świerkowe, a Krzyś zbierał tylko okrą-
głe – to były szyszki sosny. Ale najładniejsze znalazła Asia. 
To były zupełnie małe szyszeczki. Zaraz pomyślała, jaka to 
będzie śliczna miniaturka z tymi szyszkami, gdy się doda kilka 
trawek, źdźbło wrzosu i pożółkły listek.

– Jaki był dzień?
– Co zbierały dzieci?
– Jakie szyszki znalazł Krzyś?
– Co zrobi Asia?
– Co doda Asia do miniaturki?

34. Zaplanuj coś ciekawego dla swojej rodziny. Napisz według planu o 
jednym dniu spędzonym z rodziną.

Plan:
1. Gdzie spędzimy ten dzień?
2. Co będziemy robić?
3. O co muszę się wcześniej postarać?
4. Jaki nastrój będzie nam towarzyszył?
5. Jak będziemy wspominać wspólne przeżycia?

 Ile osób wchodzi w skład twojej najbliższej rodziny? Kto w twojej 
rodzinie jest najważniejszy i dlaczego?

Zapamiętaj! Treść wypowiedzi można podać w krótkiej 
formie.
Takie krótkie ujęcie treści wypowiedzi nazy-
wamy stre szczeniem.
W streszczeniu opuszczamy szczegóły.

35. Przeczytaj opowiadanie. Napisz streszczenie tekstu według planu.

Plan:
1. Madzia spotkała znajomego malarza.
2. Dziewczynka pozowała do portretu.
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3. Pan Karol opowiadał ciekawe historie.
4. Madzia postanowiła namalować portrety rodziców.

PORTRET
Madzia była w znakomitym humorze. Miała iść z mamą do 

kina. Biegła roześmiana przez podwórko, gdy nagle.. Bęc! 
Wpadła na jakiegoś sympatycznego pana. A obok niego stał 
jej tata!

Okazało się, że pan ma na imię Karol, jest malarzem i do-
brym kolegą taty. Pan Karol popatrzył uważnie na radosną 
twarz Madzi i powiedział coś cicho do taty. Tata uśmiechnął 
się i zapytał córkę:

– Powiedz, Madziu, czy chciałabyś mieć swój portret? Pan 
Karol chce ci go namalować.

– O jejku! – zawołała dziewczynka. – Oczywiście, że tak!
Po trzech godzinach pozowania w bezruchu Madzia zmie-

niła zdanie. Już dawno zdrętwiała jej ręka – ale pan Karol 
prosił, żeby się nie poruszała. Na szczęście już naszkicował 
jej głowę. Mogła zatem rozglądać się i rozmawiać.

Na ścianie przed sobą zobaczyła portret kogoś podobne-
go do pana Karola jak dwie krople wody.

– To pana portret? – spytała. – Sam pan go namalował?
– Tak, to mój autoportret. Możesz to poznać po moim spoj-

rzeniu. Jest bardzo uważne, prawda? Musiałem przeglądać 
się w lustrze. To, co zapamiętałem, przenosiłem na płótno.

– A dlaczego trzyma pan na obrazie deseczkę na farby?
– Moją paletę? Chciałem pokazać, kim jestem. Po to prze-

cież tworzy się portrety.
– A z czym pan mnie namalował? – zaciekawiła się Ma-

dzia.
– Dodałem ci również paletę, bo wiem, że bardzo lubisz 

malować. Chodź, już możesz zobaczyć swój portret.
Madzia błyskawicznie zeskoczyła z podium. Podbiegła do 

obrazu i zawołała:
– Jakie to ładne! Warto było się męczyć.
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– Tak też myślę – odpowiedział pan Karol. – Co prawda, 
jeszcze nie skończyłem. Kiedy to zrobię, zaproszę ciebie i 
twoją rodzinę.

– Ale nie uciekaj teraz. Pokażę ci coś ciekawego.
Malarz wyjął z kieszeni stary łańcuszek. Na łańcuszku wi-

siał złoty medalion. Jego wieczko raptownie odskoczyło i Ma-
dzia zobaczyła w środku śliczną twarzyczkę młodej kobiety.

– To moja prapraprababcia – powiedział pan Karol.
– To już tak dawno temu były fotografie? – zdziwiła się dziew-

czynka.
– To nie jest fotografia. Taki mały portrecik nazywamy 

minia turką. Malowano je na porcelanie lub kości słoniowej 
pędzelkiem z kilku włosków.

– To portret może być aż taki mały? – spytała Madzia.
– Portret może mieć tylko dwa centymetry albo aż dwa 

metry wysokości. Może być nawet rzeźbą albo fotografią. Ale 
zawsze najważniejszy na nim jest człowiek – kim był, jak wy-
glądał i jaki miał charakter – odpowiedział poważnie malarz.

Madzia zadowolona wracała do domu. Postanowiła, że 
nama luje swoim rodzicom piękne portrety. Takie, żeby po 
dwustu latach o nich przypominały. „Może nie od razu obrazy 
mamy i taty będą do nich podobne” – pomyślała. – Ale jeżeli 
będę ćwiczyć, kiedyś na pewno mi się uda!”

(A. Pragłowska)

36. Napisz opowiadanie na temat „Jak powstał stół”? Możesz zacząć tak:

Leśniczy zasadził w lesie maleńkie drzewko. Wyrosło z 
niego wielkie drzewo. Wtedy ...
 Pamiętaj o częściach składowych tekstu.

37. Napisz dalszy ciąg przygody Marcina. Pomoże ci w tym obrazek. 
Zatytułuj opowiadanie. Wskaż części tekstu.

Nad rowem leżało przewrócone drzewo. A że było duże i 
grube, to chłopcy chodzili po nim jak po równoważni.
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Marcin doszedł prawie do samego końca. Wtedy drzewo 
zakołysało się. Ojej! Ratunku! – krzyknął i chlap, wpadł do 
rowu. Na szczęście rów był płytki i ...

§ 3. Rodzaje tekstów

38. Przeczytaj i porównaj teksty. Który z nich jest opowiadaniem, który 
opisem?

I
Rydz ma płaski, rudy kapelusz. Wokół kapelusza biegną 

ciem ne kręgi. Brzeg jego jest brudnoczerwony i podwija się 
do środka. Pod spodem znajdują się pomarańczowe blasz-
ki. Trzon jest chudy, walcowaty. Czasami na gładkiej nodze 
pojawiają się płyt kie dołki. W środku nóżka jest pusta i bia-
ława. Rydz rośnie zwykle w sosnowych lasach, w miejscach 
trawiastych.

II

PRZYGODA W GÓRACH
Mały, ośmioletni Jędrek pasł owce. Wiatr był chłodny, więc 

chłopak wyszedł na słonko i grzał się. Duży, stary baran, bia-
ły, z czarną łatą na grzbiecie, stał przy nim, skubał trawę i od 
czasu do czasu spoglądał na chłopaka zieloną źrenicą.

Nagle w górze coś zaszumiało. Po trawie przesunął się 
wielki cień. Jędrek ujrzał tuż nad sobą ciemne skrzydła orła. 
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Olbrzymi ptak spadał prosto na barana, który stał obok Ję-
drka. Zrozu miaw szy to w mgnienie oka, chłopak rzucił się 
pod brzuch zwie rzęcia i wczepił rączyny w jego długie kudły.

Orzeł wpił szpony w grzbiet barana i chciał wzlecieć, ale 
nie mógł unieść podwójnego ciężaru. Więc jakby zawstydzo-
ny, potężnym ruchem skrzydeł dźwignął się gwałtownie w 
górę, a potem skręcił lot i zniknął za górą.

Odetchnął Jędrek. Puścił skamieniałego ze strachu ba-
rana i opędzał się popłoszonym owcom, które tuliły się do 
niego.

(wg St. Witkiewicza)

Zapamiętaj! Pod względem sposobu wypowiedzi i wyko-
rzystania środków językowych teksty dzielimy 
na opowiadania i opisy.

39. a) Opisz, jak wygląda klasa, w której się uczysz. Korzystaj z poda-
nego planu.

Plan opisu

NASZA KLASA
Nasza klasa mieści się (gdzie?). Jest (jaka?) i (jaka?). Są 

w niej (ile?) okna. Ściany są koloru (jakiego?). Podłoga jest 
(jaka?) (z czego?). W klasie stoją ławki, stoliki, ustawione 
(jak?). Ma ona (jaki?) wygląd.
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b) Na podstawie powyższego tekstu opisz swój pokój.

40. a) Jesienny wiatr rozdmuchał zdania, które opisują liść. Poukładaj 
je na swoje miejsca. Pomoże ci w tym plan opisu.

Plan opisu:
1. Jaki kształt ma liść?
2. Jakie są jego brzegi?
3. Jak jest „pomalowany”?
4. Kto go tak ustroił?
5. Jakiego koloru jest ogonek
    liścia i dlaczego?

Brzegi liścia są lekko postrzę-
pione.

Czyżby nie starczyło dla niego 
słonecznej farby?

To pani Jesień tak ładnie go 
ustroiła.

Ogonek liścia jest zielony.
Liść klonu ma kształt podobny 

do rozłożonej ręki.
Na środku jest on kolorowy – mieszają się tam barwy żół-

te, czerwone, brązowe i złote.

b) W podobny sposób opisz dowolny liść.
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41. Przeczytaj wiersze. Namaluj słowami plastyczny obraz smutnej 
jesieni opisanej w wierszach. Skorzystaj z podanych zwrotów.

JESIENNY NASTRÓJ
Na szary, jesienny nastrój
najlepszy jest bukiet astrów,
takich świeżych, ciężkich od rosy, 
żeby zaraz zwilgotniały nosy,
żeby w oczach zapłonęły
wszystkie barwy..
– Chcesz spróbować?
Bukiet astrów narwij!

(M. Głogowski)
Odszedł gdzieś
liliowy bez
na liliowe drogi.
Teraz wśród deszczowych łez
czerwienią się głogi.

Poszły gdzieś
czerwone maki
na zielonych nóżkach,
odleciały z nimi ptaki –
smutna każda dróżka.

Tylko ruda chryzantema
potrząsa czupryną:
– Gdy bzu nie ma,
maków nie ma –
ja kwitnę przed zimą.

 (D. Gellnerowa)
Deszcz pada, siąpi, zacina, spadają deszczowe krople jak 

deszczowe łzy, wiatr szeleści, targa, zrywa, zniknęły barwy 
kwiatów, tylko czerwienią się głogi, kwitną rude, złote chry-
zantemy, ubarwiają smutne ogrody, odleciały ptaki, dróżki są 
smutne, świat jest szary, mokry.
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42. a) Michał opisał swoją mamę. Przeczytaj tekst i powiedz, jakim 
uczuciem darzy swoją matkę i za co ją kocha?

MOJA MAMA
Moja mama jest wysoką, szczupłą i zgrabną kobietą. Ma 

piękne, smukłe dłonie. Twarz mamy jest pociągła i szczupła, 
wąski nos nadaje jej obliczu szlachetny wyraz. Oczy są brązo-

we i mają kształt migdałów. Długie, czar-
ne rzęsy dodają im tajem ni czości. Mama 
ma pełne, dość szerokie usta. Twarz 
okalają długie, krę cone, czarne włosy.

Jest osobą wesołą i towarzyską. 
Często chodzi do teatru i kina, spoty-
ka się z przyjaciółmi. Uwielbia czytać. 
Mama to kobieta romantyczna. Zawsze 
bardzo się cieszy, kiedy z tatą kupuje-
my jej kwiaty.

Ogromnie ją kocham i podziwiam za 
opanowanie, cierpliwość i troskliwość.

b) Napisz kilka zdań na temat: Za co kochasz swoją mamę? Pomogą ci 
w tym pytania i wyrazy.

Jaka jest twoja mama?
– jaka jest duża?
– jaką ma figurę?
– jakiego koloru są jej włosy?
– jakie ma oczy?

Jak spędzasz czas z mamą?
W jaki sposób okazujesz mamie swoje uczucia?
Dlaczego kochasz mamę?

wysoka, niska, średniego wzrostu; szczupła, smukła, 
tęga, zgrabna, filigranowa; jest blondynką, szatynką, 

brunetką, rudą; zielone, niebieskie, piwne, czarne, szare 
oczy; dobroć, cierpliwość, mądrość, pogodę ducha, 
pracowitość, życzliwość; za to, że jest moją mamą
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43. Uzupełnij wyrazy literami z ramki. Z wyróżnionych sylab ułóż wyrazy 
i połącz je w zdanie. Zapisz je w zeszycie.
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44. Przepisz jak możesz najpiękniej wierszyk w serduszku.

Tylko serce jedno mam.
Komuż serce moje dam?
Dam je Tobie, Mamo miła,
Bo w nim miłość, radość, siła.

Zapamiętaj! Zwroty grzecznościowe piszemy wielką literą. 
W powin szowaniach, zaproszeniach i listach 
wyrazy Ty, Ciebie, Twój, Pan, Pani, Pań-
stwo, Tatusiu, Mamusiu, Babciu, Ciociu, 
Ko lego, Przyjacielu piszemy wielką literą, 
aby wyrazić szacunek i uprzejmość do osoby, 
do której się zwracamy.

45. Przepisz i uzupełnij tekst listu zwrotami grzecznościowymi.

Kochana Mamusiu!
Dziękuję ............ za codzienny trud, za ............ troski i mi-

łość, za ............ uśmiech i cierpliwość.
Życzę ............, Mamusiu, dużo radosnych i szczęśliwych 

dni. Całuję ............ mocno, bo bardzo ............ kocham.
Twoja kochająca córeczka Joasia.
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46. Przeczytaj „Rozmowę ptaków” z podziałem na role.

ROZMOWA PTAKÓW
Dzięcioł: – Stukam i stukam, ale nie mogę 

się głęboko dostać. A taki jestem 
głodny.

Szpak: – A czego tam szukasz?
Dzięcioł: – Nie wiesz? Tam głęboko ukryły 

się te sprytne korniki.
Szpak: – Spróbuj jeszcze raz, ja ci nie 

mogę pomóc, bo mam za mały 
dziobek. Jeżeli chcesz, mogę ci 
przynieść coś innego.

Dzięcioł: – Dziękuję bardzo. Popracuję je-
szcze, może uda mi się coś zdo-
być.

(Nadlatuje sikorka)
Sikorka: – Nad czym tak dumacie?
Szpak: – Nasz kolega dzięcioł jest bar-

dzo głodny, ale nie może nic 
wydłubać z kory. Tak zmarzła, że 
nawet ostry i długi dziób dzięcioła 
nic tu nie poradzi.

Sikorka: – A, to dobrze się składa. Mam 
coś dla niego. Właśnie kończy-
łam swój posiłek, zajadając prze-
pyszną słoninkę, gdy spłoszyły mnie czarne kru-
ki. Musiałam uciekać, ale zabrałam ze sobą swój 
smakołyk. Chętnie podzielę się z biedakiem.

Dzięcioł: – Dziękuję ci, troskliwa koleżanko, ale choćbym był 
bardzo głodny, nie wezmę do dzioba tego paskudz-
twa! Wolę już dalej ciężko pracować, może znajdę 
choć maleńkiego kornika.

(Sikorka i szpak odleciały, a biedny dzięcioł długo jeszcze 
stukał, aż odgłos rozchodził się po lesie).
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Zapamiętaj! Rozmowa jest to wymiana myśli za pomocą 
słów. 
Myślnik (–) na początku zdania oznacza, że 
teraz będzie ktoś mówił.
Taką rozmowę, jaką przeprowadziły ptaki, 
nazywamy dialogiem.

47. Na podstawie rysunku uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami. 
Określ rodzaj tekstu.

Sikorka to ... ptaszek. Ma ... główkę 
przyozdobioną ... plamkami oraz ... i ... 
dzióbek.

Jej ... nóżki zakończone są ... pa-
zurkami. Piórka sikorki są ... . Wzdłuż 
... brzuszka ciągnie się ... pręga. Przy-
smakiem sikorki jest ... słoninka.

48. Przeczytaj opowiadanie. Wymyśl rozmowę Daniela z Justynką i 
uzupełnij nią podany tekst. Nie zapomnij o myślnikach. W razie 
trudności skorzystaj z propozycji w dymkach.

W nocy spadł śnieg, o którym dzieci marzyły od dawna. 
Dlatego zaraz z samego rana Kasia i Daniel wybrali się na 
pobliską górkę z sankami.

Zjeżdżali w ustalony sposób. Najpierw na przodzie sanek 
Daniel, a z tyłu Kasia. Potem następowała zmiana.

W pewnej chwili Daniel zauważył Justynkę. Już ją mijał, 
ale smutek na twarzy dziewczynki spowodował, że zatrzymał 
sanki.

– Dlaczego nie zjeżdżasz z górki? – spytał chłopiec.
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
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Propozycja Daniela spodobała się nie tylko Justynie. Sę-
dziowali wszyscy po kolei. Najdłuższy zjazd wykonały same 
sanki. Śmiechu było co niemiara.

– Jaki?

49. Przeczytaj wiersz i na podstawie jego treści napisz informacje o 
wynalazcy telefonu. Uzupełnij zdania.

TELEFON
... Skąd się wziął telefon
w wynalazków gronie?
Pan Bell go wynalazł
w dalekim Bostonie!
Przeszło sto lat temu
pan Bell ogłosił stąd:
głos pobiegł po drucie!
Głos – zamieniony w prąd!

 (W. Ścisłowski)

Telefon wynalazł pan ............ w dalekim ............ w ............ 
roku.

– Ale ja mam świetny 
pomysł.

– Urządzimy konkurs  
na najdłuższy zjazd.

Ja sędziuję jako 
pierwszy.

– Nie mam sanek.

– Świetnie!
Jesteś kolegą 

na medal.

Aleksander Bell  
wynalazł telefon  

w 1875 r.
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50. Przepisz dialog i napisz, kto prowadzi rozmowę. Poprowadź taką 
rozmowę z kolegą z ławki.

– Halo, słucham!
– Dzień dobry. Czy to międzymiastowa? Chciałbym za-

mówić Kraków.
– Z jakim numerem mam połączyć?
– Nie wiem, jaki to numer, chciałbym rozmawiać z wawel-

skim smokiem.
– Z wawelskim smokiem? Proszę nie robić sobie żartów!
– To może połączy mnie pani z Afryką?
– Aby uzyskać połączenie, trzeba znać numer abonenta. 

Czy znasz ten numer?
– Niestety, a tak bardzo chciałbym porozmawiać ze sło-

niem. Przepraszam panią.

51. Przeczytaj obydwie sceny. Przepisz do zeszytu scenę (dialog), która 
ukazuje przykład dobrego zachowania się.

Scena 1: – Halo!
– Cześć! Mówi Ola. Wiesz, jestem chora. Nie 
chciałabym mieć zbyt dużo zaległości. Czy mo-
głabyś mi przynosić w czasie choroby zeszyty?
– Oczywiście. Codziennie będę przychodzić 
zaraz po lekcjach. A może przynosić ci nowe 
książki z biblioteki?

Scena 2: – Halo!
– Cześć! Mówi Janek. Wiesz, jestem chory. Nie 
chciałbym mieć zbyt dużo zaległości. Czy mógł-
byś mi przynieść zeszyty?
– Tak, rozumiem, ale dzisiaj idę z mamą po za-
kupy. Jutro jest po południu mój ulubiony film. W 
czwartek umówiłem się na mecz. Przyniosę ci 
zeszyty w sobotę, ale na trochę, bo później jadę 
do babci.
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52. Ułóż dialogi na podstawie przedstawionych ilustracji.

Basia: .................... Ekspedientka ....................
Jacek: .................... Klient ....................

 

53. a) Przeczytaj rozmowę telefoniczną między Basią i Zosią z podziałem 
na role. Jak nazwiesz tą rozmowę?

– Cześć, Basiu! Czy napisałaś już wypracowanie z języka 
polskiego?

– Tak. Opisałam swoją przygodę z pieskiem. Myślę, że 
jest ciekawa. Chcesz posłuchać?

– Nie. Wiem, że ty zawsze piszesz piękne wypracowania. 
A ja nie mam żadnego pomysłu i pewnie znowu dosta-
nę słabą ocenę.

– To może napiszesz o wycieczce do lasu i spotkaniu z 
sa renką?

– Basiu! A może ty napiszesz za mnie to wypracowanie? 
Wiesz, dam ci to ubranko dla lalki Barbie, które tak ci 
się podoba. No co, zgadzasz się?

– Zosiu, ale czy można tak oszukiwać?
– Ale przecież nikt się nie dowie. Zresztą może pani nie 

będzie sprawdzać mojej pracy?
– No, Basiu, napiszesz?
– (po chwili namysłu) Zgoda. (Nazajutrz w klasie)

Nauczycielka: – Zosiu, napisałaś dzisiaj piękne wypracowa-
nie. Czy jest to samodzielna praca?
b) Jak oceniasz postępowanie dziewczynek? 

c) Ułóż i zapisz podobną rozmowę z koleżanką lub kolegą.
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54. Odczytaj wyrazy z rozsypanki sylabowej.

przy ja ciel

jaźń stwo

ciół ka

ga

żeń

le ko

żan

55. Uzupełnij zdania informujące o najlepszym koledze (najlepszej ko-
leżance). Wykorzystaj wyrazy z ramki.

............ ma na imię ............ . Ma ............ lat i chodzi do 
............ klasy. Jest ............, ............ i ............ . Często ............ 
i ............ . Bardzo ............ .

mój, moja, kolega, koleżanka, przyjaciel, przyjaciółka, 
miły, serdeczny, wesoły, bezinteresowny,  

pomaga w potrzebie, służy radą, lubię przebywać, 
chętnie się bawię.

56. Napisz list do chorej koleżanki lub kolegi. Przeczytaj podane zdania 
i wykorzystaj je przy redagowaniu listu.

Jak się czujesz? Czy prędko wrócisz do zdrowia? Życzę 
Ci zdrowia. Czekam na Twój powrót. Pozdrawiam Cię.

57. Wyjaśnij znaczenie skrótów, których najczęściej używamy w listach.

W. P. .................. ul. .............
Sz. P. ................. nr ..............
Kol. ................ m. .............

58. Wyszukaj w słowniku znaczenie następujących wyrazów i zapisz 
do zeszytu.

korespondencja ..................
adresat ........................
nadawca .........................
kod pocztowy ....................
papeteria .........................
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59. a) Przeczytaj tekst. Postaw właściwe znaki i przepisz w formie listu.

LIST DO AGNIESZKI
Miła Koleżanko Wszyscy byliśmy na przedstawieniu Bar-

dzo podobały się nam kukiełki Szewczyk dzielnie walczył z 
potężnym smokiem Dzieci biły brawa Pozdrawiamy Cię Kla-
sa trzecia
b) Wypisz 9 wyrazów z wyrazu POADRESOWAĆ.

60. Napisz, kto jest adresatem, a kto nadawcą listu.

Sz. P.
Małgosia Nowak
ul. Kwiatowa, nr 14, m. 3
79023 Lwów

Barbara Kowalska
ul. Lipowa, nr 16, m. 1
03-949 Warszawa

 

61. Z rozsypanki wyrazowej ułóż i napisz zdanie.

listów.

 nie  
Nigdy

 czytaj  

cudzych

 Wyjaśnij, co znaczy wyrażenie „tajemnica korespondencji”.

62. Zima napisała list do dzieci. Niestety, na części listu mróz wymalował 
gwiazdki i kwiaty. Uzupełnij list i przepisz go starannie na papier listowy.

Kochane ............ .
Prosicie mnie o ............ . Cieszę się, że lubicie ............ i 

korzystać z ............ . Pamiętajcie jednak, że ............ niebez-
pieczna. Proszę Was, nie ślizgajcie się ........... i stawach. Nie 
rzucajcie ............ . Nie przyczepiajcie ............ . Bawcie się 
bezpiecznie, z dala ............ .

Życzę Wam ............ .
Pani ............ .
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63. Wykorzystaj wyrazy z ramki do zredagowania życzeń świątecznych.

składać życzenia, życzyć, z okazji, nadchodzących, 
zbli ża jących się, wesołych, szczęśliwych, spokojnych, 

radosnych, kochana, drogi, szanowni, moc życzeń,  
najlepsze życzenia, Wam, Ci, Tobie.

64. Ułóż i zapisz „Jesienną opowieść”. Zastanów się, kto będzie bohate-
rem tej historii? Jakie będzie miał przygody? Jak zakończy się baśń?

65. Odgadnij zagadki i wpisz rozwiązania w miejsce kropek.

1) Mam okładkę, kartek wiele.
 W ciekawą podróż cię zaproszę,
 ale plam nie znoszę.
 .........................................

2) Buduje mosty na rzekach,
 na inżyniera nie czeka.
 A w nos szczypie, szalik włóż!
 Wiemy dobrze – to jest
 .........................................

3) Szare, małe ptaszki,
 jakie wiecie sami,
 co w zimie i latem 
 pozostają z nami.
 ..........................................
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ZDANIE

§  4. Rodzaje zdań

66. a) Nierzadko ludzie komunikują się ze sobą, nie używając ani mowy, 
ani pisma. Do tego służą znaki.

znak ostrzegawczy
znak informacyjny
znak zakazu

b) Ułóż podpisy do tych znaków.

67. Wskaż na rysunku źródła dźwięku. O czym te dźwięki informują? 
Zapisz je.

68. Wskaż i wypisz wypowiedzi, które niosą zrozumiałą informację.

Jutro nasza klasa wybiera się do kina.
Kino, oglądać, film.
Jaki tytuł nosi film, który jutro obejrzycie w kinie?
Dalmatyńczyk, sto dwa.
To jest naprawdę bardzo śmieszny film!
Tak, bum, bum, cha, cha.

Zapamiętaj! Uporządkowana grupa wyrazów, wśród 
których jest czasownik, niosąca zrozumiałą 
informację – to zdanie.
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69. Utwórz i zapisz poprawne zdania z rozsypanek. Pamiętaj o wielkiej 
literze na początku zdania i znakach na końcu zdania. W razie po-
trzeby zmień formę wyrazów.

a) nagi – był – król – zupełnie – czy
do domu – Jaś – wieczorem – i – odnaleźli – Małgosia – drogę
przeczytaj – Królowej – piękną – koniecznie – baśń – Śnie-
gu – o
b) piłka – Jacek – lubić – grać – w
marchewka – jest – smaczna – bardzo
Bodzio – kolega – zabawka – zepsuć
chora – lekarz – zaprowadzić – Ania – do – mama
lubisz – książki – czy – czytać
rano – psem – zawsze – z – spacer – wychodzą – na

70. Poniższy tekst podziel na zdania. Pamiętaj o kropkach i wielkich 
literach.

Był słoneczny jesienny dzień Marek i Hubert wybrali się 
do parku spotkali wiewiórkę, która robiła zapasy, oraz jeża 
spacer do parku okazał się doskonałą lekcją przyrody

71. Przeczytaj wiersz i powiedz, jakie znaki przestankowe w nim wy-
stępują?

ZNAKI PRZESTANKOWE
Prowadziły raz rozmowę
różne znaki przestankowe.
Rzekł dwukropek: „Mógłbym przysiąc,
że tu jest dwukropków tysiąc,
bo beze mnie nie ma zdania”.
„A bez znaku zapytania?..”

„Też pomysły – rzekł cudzysłów –
śmiać się można z tych pomysłów,
bo kto czytał różne wiersze,
wie, że mam w nich miejsce pierwsze”.
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„O, przepraszam – rzekł przecinek –
mógłbym wziąć to za przycinek,
bez przecinka nie ma zdania”.
„A bez znaku zapytania?..”
„Niezły komik, niezły zbytnik –
zirytował się wykrzyknik –
nie chcę chwalić się przed nikim,
ale jestem wykrzyknikiem!”

Myślnik, leżąc, milczał smutnie,
a tu średnik wdał się w kłótnię:
„Jak ze wszystkich zdań wynika,
nie ma wiersza bez średnika,
bez średnika nie ma zdania”.
„A bez znaku zapytania?..”

Kropka słysząc te hałasy,
sprowadziła dwa nawiasy:
„Cóż panowie, zacne panie,
zamykamy całe zdanie!
Koniec! Kropka! Odpoczynek!”
„Znów przycinek”
– rzekł przecinek.

 (J. Brzechwa)

72. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Wstawione wyrazy podkreśl 
dwoma liniami. Jak nazywają się wstawione wyrazy.

Herbata już ... . Resztki chałwy ... ... . ... chwila pożegna-
nia. Wszyscy ... humor. Hasło do wyjścia ... chudy Janek. I 
tym razem ... Hanię. ..., że ... ją przed chuliganami. Jednak 
nikt mu nie ... . Ochotę na spacer z Hanią ... wszyscy chłopcy.

zostały zjedzone, stracili, wypita, dał, Nadeszła, 
odprowa dzi, Mówił, wierzył, chroni, mieli
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73. Podziel tekst na zdania i przepisz do zeszytu. Podkreśl czasownik 
dwoma liniami. Pamiętaj o dużej literze na początku zdania.

Spotkanie żuczka z żabą upłynęło w przyjemnej atmosfe-
rze żaba odkurzyła dom i przygotowała orzechowy tort żuk 
przyniósł róże i świeże ciasto drożdżowe urządzili przyjęcie 
później spacerowali trzymając się za ręce pognali nad rzekę.

74. W poniższych zdaniach są podkreślone wyrazy nazywające czyn-
ności. Postaw do nich pytania, umieszczając je w nawiasach przed 
czasownikiem.

Kopciuszek sprząta komnatę.
Siostry zaraz będą się szykowały na bal.
Macocha już się uczesała.
Wróżka zaraz wleci przez okno.

75. Przepisz i uzupełnij informacje o znakach przestankowych.

.  Stoi na końcu zdań ............ . Oznacza krótką przerwę w 
czytaniu.

? Stoi na końcu zdań ............ . Oznacza odczytanie zda-
nia tonem pytającym.

!  Stoi na końcu zdań ............ . Oznacza głośniejsze od-
czytanie zdania.

:  i ,  Stawiamy w zdaniach przy ............ .

76. Na końcu zdań postaw odpowiedni znak.

a) Zimą ptaszki kulą się z zimna
Kto nakarmi ptaszki
Zrobimy dla nich karmnik
Nie wyrzucaj okruchów do śmieci.

b) Proszę, pomóż mi odnaleźć zgubiony samochodzik
Bądź szczęśliwa, mamo Bądź zdrowa
Czary-mary, niech zapadnie zmrok
Niech zaświeci słońce



39

77. Połącz części zdań. Zapisz je.

Grunt to zdrowie, moi mili!
Gdy masz katar, coś jest wart?
Życzę, byście zdrowi byli!
Zdrowie to jest wielki skarb!

 (J. Kierst)

Zapamiętaj! Zdania rozkazujące zawierają polecenia, roz-
kazy lub zakazy, np.: Nie wyprzedzaj! Podaj 
piłkę. Siadajcie. Jedź w prawo! 
Mogą być zakończone kropką lub wykrzyk-
nikiem.

78. Rozwiąż rebus (rozwiązanie rebusu pisane od tyłu:  
ASP JACUZROP EIN).
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79. Dopasuj zdania rozkazujące do odpowiednich ilustracji.

 Zakaz Rozkaz Polecenie

  

Podlej kwiaty * Nie wjeżdżaj * Uważaj

80. Ułóż zdania rozkazujące z rozsypanek wyrazowych. Pamiętaj te 
przestrogi.

stroną  Chodź  lewą  tylko  jezdni  i  światełka  
odblas ko we.  noś  

się  Nie  na  baw  jezdni  ani  jej  pobliżu.  w

na  wchodź  Nie  przed  jezdnię  pojazdem.  jadącym  

tylko  tory  Przez  miejscach  w  wyznaczonych.  

przechodź  

Przechodź  wyznaczonych.  w  miejscach  jezdnię   

tylko  przez

81. Wstaw odpowiedni znak: ? !  . .

Ania lubi czytać książki
Zamknij drzwi
Monika ma ładną sukienkę 
Czy pójdziesz jutro do kina
Wyrzuć śmieci
Ile masz lat 
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82. Na podstawie podanych zdań oznajmujących napisz zdania rozka-
zujące, przestrzegające przed niszczeniem przyrody według wzoru:

W z ó r :  Drzewa są schronieniem dla ptaków.
Nie ścinajmy drzew!

Zielone gałęzie i liście dostarczają nam tlenu.
Nie ............ . 
Aby wyprodukować papier, trzeba ściąć wiele starych, 
wspaniałych drzew.
Nie ............ .
Ryby potrzebują do życia czystej wody.
Nie ............ .
Czyste powietrze jest potrzebne ludziom, zwierzętom i ro-
ślinom.
Nie ............ .
Zwierzęta czują się bezpiecznie w leśnym zaciszu.
Nie ............ .

83. Przepisz wpisując brakujące znaki przestankowe: ? !  .  Odpowiedz 
na zadane pytania.

Dlaczego powinieneś codziennie pić mleko
Pij napoje mleczne
W produktach mlecznych jest wiele składników potrzeb-

nych do wzrostu i rozwoju organizmu
Ilu szklanek mleka wypijasz w ciągu całego tygodnia
Jakie są twoje ulubione napoje z mleka
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84. Przeczytaj tekst. Te wskazania, które uchronią cię przed przeziębie-
niem, zapisz w zeszycie w formie zdań rozkazujących.

RECEPTA NA ZDROWIE
Jeść codziennie pożywienie bogate w witaminę C. 
Ubierać się stosownie do stanu pogody.
Chodzić zawsze z odkrytą głową.
Wylegiwać się w łóżku do południa.
Przebywać dużo na świeżym powietrzu.
Jeść dużo słodyczy, a zwłaszcza cukierków.
Uprawiać różne dyscypliny sportu.

85. Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych. Przekształć je w zdania 
rozkazujące i zapisz do zeszytu.

przy  jedzeniu   Nie   czytaj  

     zaginaj    kartek   Nie   rogów  

 ręce,    weźmiesz    Umyj zanim     książkę.  

86. Uzupełnij zdanie brakującymi wyrazami.

Zdanie rozkazujące może być zakończone ............ lub 
............ .

87. Przeczytaj dialog i wypisz zdania rozkazujące. Pamiętaj o czasow-
niku w zdaniu.

– Słuchaj, czy widziałeś, co te dzieci robią?
– Jestem przerażona. Za moment nie zostanie ani jedna 
konwalia. A tak lubiłam ich zapach!
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– Patrz! Zerwane kwiaty wyrzucili do rowu. Tego już za 
wiele.
– Uciekajmy, dzieci idą!
– Oj, poczekaj. Są jakieś inne, czegoś im brakuje!
– Przyjrzymy się z bliska. Może im się coś stało?
– A co teraz robią?
– Wiesz, one chyba chcą poznać las. Pomóżmy im.

88. Pawełek dostał od trzech kolegów zaproszenia na urodziny od-
bywające się w tym samym czasie. Przeczytaj uważnie wszystkie 
zaproszenia.

Pawełku!
Musisz wpaść do mnie na urodziny. 
Nie zapomnij. 
Jutro o 17.00. 
Czekam!
 Alojzy

Pawełku, pamiętasz o 
moich jutrzejszych urodzinach? 
Pasuje Ci godzina 17.00? 
Przyjdziesz?
 Antoni

Drogi Pawełku!
Jutro o 17.00 urządzam urodziny. 
Zapraszam Cię na tę uroczystość.
 Tomasz

u Uzupełnij zdania imionami kolegów Pawełka.

Zdania pytające występują w zaproszeniu ... .
Zdania wyrażające polecenie występują w zaproszeniu ... .
Zdania powiadamiające o czymś występują w zaproszeniu ... .
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89. Na końcu zdań wstaw odpowiednie znaki przestankowe.

Kupiłam wczoraj pyszne  Marek znowu nie odrobił pracy
ciastka domowej
Czy kupiłaś ciastka Czy odrobiłeś pracę domową
Ale jesteś chudy Natychmiast odrób pracę domową

90. Z podanych w ramce wyrazów utwórz zdanie oznajmujące, a na-
stępnie przekształć je w zdanie rozkazujące i pytające.

otworzyć, pokój, w, okno, Małgosia

91. Przeczytaj reklamę. Wymyśl tekst własnej reklamy wybranego 
produktu.

Czy czasem czujesz zmęczenie?
Nie masz ochoty nic robić?
To znak, że potrzebujesz Magicznej Witaminki!
Smaczny, zdrowy, orzeźwiający napój wzmacniający!
Spożywaj ją przynajmniej raz na dzień, a od razu poczu-

jesz się lepiej.
PIJ I CZUJ SIĘ WSPANIALE!

92. Pechowy dyżurny nie wie, jak dobrze wyczyścić szkolną tablicę. W 
kilku zdaniach powiedz mu, jak to zrobić.

93. Niesforny brat przeszkadza ci w czytaniu fascynującej książki. Po-
wiedz mu grzecznie, aby tego nie robił.

94. Uzupełnij podane niżej zdania.

Gdy chcemy o coś zapytać, używamy zdań ............ .
Na końcu takiego zdania stawiamy ............, czyli taki 
znak: .
Gdy powiadamiamy o czymś, oznajmiamy coś, używamy 
zdań ............ . Na końcu takiego zdania stawiamy ............, 
czyli taki znak: .
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§ 5. Zdania nierozwinięte i rozwinięte

95. Do każdego rysunku ułóż zdanie złożone z rzeczownika i czasownika.

 
Chłopiec ............ . ............ zjeżdżają.

 
............ toczy. Dzieci ............ .

Zapamiętaj! Najprostsze zdanie składa się z rzeczownika 
i czasownika.

96. Do podanych rzeczowników dobierz właściwe czasowniki z ramki.

podpowiada, gra, projektuje, kieruje, komponuje, pisze, 
rysuje, wypożycza, drukuje, tłumaczy

Kompozytor .......... . Aktor .................. .
Reżyser .............. . Sufler .................. .
Pisarz ................ . Drukarz ................ .
Bibliotekarz ........... . Scenograf ............. .
Ilustrator .............. . Nauczyciel ............ .
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97. Dobierz odpowiednie wyrażenia z ramki i rozwiń zdania z poprzed-
niego ćwiczenia.

piękną muzykę, całym przedstawieniem, wspaniałe role, 
zapominalskim aktorom, ciekawe dekoracje,

ciekawą książkę, kolorowe ilustracje, literaturę szkolną, 
codzienną gazetę, trudne zadanie

98. Rozwiń podane zdania, dodając wybrane wyrazy umieszczone w 
ramkach. Nie zapomnij o zmianie wielkich liter na małe.

Zając siedzi. .................................
Motyl usiadł. .................................
Krowa przeżuwa. .................................
Czajka nawołuje. .................................
Żabka skacze. .................................
Bocian stoi. .................................

99. a) Przeczytaj zdania rozwinięte i utwórz z nich zdania nierozwinięte.

Zdania nierozwinięte Zdania rozwinięte
.............. Brzydka ropucha wykradła Calineczkę.
.............. Dobre rybki pomogły maleńkiej dziewczynce.
.............. Ciekawe chrabąszcze oglądały maleństwo.
Dodaj określenia do czasownika.

 Calineczka płynie
 (kto?) (co robi?)
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Calineczka płynie ............ .
(na czym?)

Dodaj określenie do rzeczownika.

............ Calineczka płynie na
(jaka?) listku.

c) Przepisz i na podstawie ilustracji rozwiń zdania nierozwinięte. Podkreśl 
dwa najważniejsze wyrazy w każdym zdaniu: rzeczownik jedną linią, 
a czasownik – dwoma.

Zapamiętaj! Wyrazy podkreślone są to podmiot i orze-
czenie czyli są głównymi członami zda-
nia. Wyrazy, którymi uzupełniliśmy zdania 
są drugorzędnymi członami zdania czyli 
określeniami. 

100. Zdania nierozwinięte zamień na zdania rozwinięte.

1) Ala ma pieska.
1) Ala ma ślicznego, brązowego pieska.
2) Magda ma telefon.
2) ......................
3) Na dywanie leży pies.
3) .......................
4) Dzisiaj mam kartkówkę.
4) ............................
5) Moja babcia upiekła placek.
5) ................................
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101. Znajdź w zdaniach najważniejsze wyrazy. Utwórz z nich zdania i 
zapisz je.

Dziewczynki szły do domu przez park.
Józek czytał książkę.
Na lekcji plastyki Halinka namalowała pejzaż zimowy.
Duży, brązowy pies biegł szybko ulicą.
Na parapet przyfrunęły głodne wróbelki.

102. Przepisz podane niżej zdania, uzupełniając je drugorzędnymi 
członami.

Autobus jedzie. Książka leży. Łódka płynie. Traktor orze. 
Dzieci bawią się. Rolnik sieje.

103. Opisz pogodę, skorzystaj z podanego słownictwa. Użyj zdań roz-
winiętych.

104. Porównaj zdania:
I II

Słońce świeci. Wiosenne słońce świeci jasno.
Śnieg pada. Za oknem pada puszysty śnieg.

Zapamiętaj! W pierwszym słupku są zdania nierozwi-
nięte, bo składają się z głównych członów 
zdania.
W drugim słupku są zdania rozwinięte, bo 
oprócz podmiotu i orzeczenia występują dru-
gorzędne człony zdania.

105. Ułóż trzy zdania nierozwinięte i trzy zdania rozwinięte.
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106. Wypisz z tekstu zdania nierozwinięte. 

NA PRZERWIE
Rozległ się dzwonek. Wszyscy z hałasem wybiegli na 

pod wórko. Padał śnieg. Była odwilż. Zaczęliśmy bawić się w 
śnieżki. Zosia lepiła bałwana. Marzena z pierwszej klasy sta-
ła trochę dalej. Heniek krzyczał. Wydzierał się tak głośno, że 
aż nas uszy bolały. Marzena płakała. Okazało się później, że 
Tomek chciał ją na cały dzień wystawić na boisko – zamiast 
śnieżnego bałwana. Tomek uciekł. Była jeszcze przerwa, kie-
dy usiadł w swojej ławce, niby to on taki grzeczny. Ukaraliśmy 
go. Nie wolno przecież krzywdzić młodszych kolegów.

107. Rozwiń zdania, dodając wyrazy odpowiadające na pytania w na-
wiasach.

Jechały wozy (jakie? jak? którędy? skąd?)
Droga pięła się (jaka? w jaki sposób? gdzie?)
Patrzył (kto? na co? jak?)
Rozmyślał (jak długo? kto? o czym?)
Odezwały się (co? gdzie? jak?)

108. Podkreśl w tekście zdania nierozwinięte.

Wieś rozciągała się szeroko. Ostatnie jej domostwa opiera-
ły się o ścianę boru. Siny dym ulatywał z kominów. Skrzypiały 
wozy. Ryczało bydło. Dzieci bawiły się hałaśliwie na drodze. 
Nad gwarem górował huk młota. Przed kuźnią lamentowały 
kobiety. Koszałek nadsłuchiwał.

109. Przekształć poniższe zdania, dodając dowolną treść; kieruj się 
podanymi pytaniami.

Siostra podarowała (komu? co?)
Pan dyrektor przemawiał (jak? gdzie? do kogo?)
Dziecko płakało (jakie? jak? dlaczego?)
Rodzice kupują (kiedy? komu? co? jakie?)
Urządziliśmy (gdzie? u kogo? kiedy? co? jaki?)
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110. Uzupełnij podane zdania dowolną treścią.

... ptaki budują ...

... pisklęta ... domagają się ...

... pomagam ... mamie ...

... odrabiam ... lekcje ...

111. Połącz w odpowiedniej formie wyrazy z ramki, tak by powstało 
sześć zdań nierozwiniętych. Napisz je do zeszytu i podkreśl w nich 
podmiot i orzeczenie.

szczypać, dziecko, rosnąć, bociany, mróz, szczekać, liście, 
odlecieć, pies, opadać, kwiaty, płakać

112. Poniższe teksty przepisz, podkreśl jedną linią zdania nierozwinięte, 
a dwoma rozwinięte. Dbaj o poprawną kaligrafię pisma.

Tej jesieni pogoda zachęcała do spacerów. Słońce świe-
ciło. Ptaki śpiewały. Uczniowie Wodzisława zbierali lśniące 
kasztany. Złote, czerwone i brązowe liście leżały na ciągle je-
szcze zielonych trawnikach. Klotylda patrzyła. Jesienny park 
również bardzo jej się podobał. Zawiało. Mały brązowy kasz-
tan spadł czarownicy pod nogi.

* * *
Czarodziej Wodzisław przeciągnął się z zadowoleniem. 

Najadł się. Napił. Teraz mógł wreszcie odpocząć. Położył 
się na swojej ulubionej kanapie. Przymknął oczy. Pomyślał 
o obiedzie. Już dawno nie jadł tak dobrego posiłku. Po chwili 
spał w najlepsze. Obudził go nieznośny ból brzucha..

113. Uzupełnij zdania, dobierając do każdego po dwa określenia z ramki. 
Przepisz do zeszytu.

po falach, kolorowy, piłką, szybkie, wesoły, na ścianie

... chłopiec bawi się ...

... obraz wisi ...

... motorówki mkną ...
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114. Rozwiń każde z podanych zdań, dopisując po dwa własne okre-
ślenia, odpowiadając na pytania w nawiasach.

............ (jakie?) krasnale rozmawiają ............ (gdzie?)

............ (jakie?) rusałki ............ (jak?) tańczą.

............ (jaki?) jednorożec poszedł ............ (gdzie?)

115. Rozwiń zdania, dodając określenia odpowiadające na pytania 
podane w nawiasach.

Wzór:  Je. (kto? co? gdzie?) Adam je obiad w kuchni.
Piszę. (gdzie? co? jak?)
Alicja poszła. (jak? z kim? dokąd? kiedy?)
Kwiat rośnie (jaki? jak? gdzie?)

116. Rozwiń w dowolny sposób treść podanych zdań.

Maluję.
Bzy pachną.
Michał czyta.

117. Wstaw do zdań podmioty – nazwy wykonawców czynności. Pod-
kreśl w każdym zdaniu podmiot.

Zła ........... złapała niewinną księżniczkę. Teraz trzyma ją 
w zamk nięciu. Biedna ........... płacze rzewnymi łzami i wzywa 
na pomoc swego ukochanego. I któregoś dnia dzielny ........... 
uratował królewnę, a złą wiedźmę zamknął w lochu. Książę i 
księżniczka żyli długo i szczęś liwie. Czarownica długo i roz-
paczliwie wzywała ratunku. Po kilku latach obok lochu prze-
chodził ........... . Ulitował się i zamienił ją w płaczącą wierzbę.
118. W poniższych zdaniach podkreśl dwiema liniami orzeczenia. Obok 

zdań wpisz pytania, na które odpowiadają te orzeczenia.

Wzór:  Wczoraj Krzyś pojechał na ferie do Zakopanego.  
 (co zrobił?)

Właśnie w pokoju rozpakowuje walizki.
Na wyjazd siostra kupiła mu nową czapkę i szalik.
Jutro Krzyś po raz pierwszy wejdzie na górę.
Wszystkie dzieci będą jeździły na nartach cały dzień.
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119. Podkreśl w zdaniach orzeczenia. Przepisz starannie do zeszytu, 
zwracając uwagę na kaligrafię.

Kubuś Puchatek znalazł garnuszek miodu. Sympatyczny 
miś ucieszył się bardzo z tego powodu. Prosiaczek dostrzegł 
Pu chatka. To zwierzątko również lubi miód. Ale miś na pewno 
podzieli się smakołykiem ze swoim przyjacielem.

120. W podanych zdaniach-przysłowiach podkreśl orzeczenia.

Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
Psie głosy nie idą w niebiosy.
Nie ma dymu bez ognia.
Nieszczęścia chodzą po ludziach.
Z pustego i Salomon nie naleje.
Kto pyta, nie błądzi.
Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.
Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki.

§ 6. Związek wyrazów w zdaniu. Połączenia wyrazowe

121. Określ w podanych zdaniach związki między wyrazami, zadając 
do nich pytania:

Uczniowie noszą kolorowe tornistry.
Małgosia chętnie pomaga mamusi.

Kto? – uczniowie.
Co robią uczniowie? – uczniowie noszą.
Co noszą? – noszą tornistry.
Jakie tornistry? – kolorowe tornistry.

Kto? – Małgosia.
Co robi Małgosia? – Małgosia pomaga.
Jak pomaga? – pomaga chętnie.
Komu pomaga? – pomaga mamusi.

Zapamiętaj! Wszystkie wyrazy w zdaniu łączą się ze sobą. 
Związki wyrazów w zdaniu ustalamy za po-
mocą pytań. Są to połączenia wyrazowe.
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122. Przepisz zdania i do każdego wyrazu postaw odpowiednie pytania.

1. Oglądaliśmy piękny film.
2. Łaciata krowa pasie się na łące.

123. Przeczytaj zdania. Wskaż główne i drugorzędne człony zdania. 
Związki wyrazowe zapisz przy pomocy pytań według wzoru.

W z ó r :  Żółty motylek pofrunął nad polem.
motylek (co zrobił?) pofrunął
motylek (jaki?) żółty
pofrunął (gdzie?) nad polem.

1. Wysokie drzewa kołyszą się na wietrze. 2. Pod roz-
łożystą lipą stoją ule. 3. Dziewczynki zrywają na łące żółte 
kaczeńce. 4. Ewa bardzo lubi zwierzęta domowe. 5. Czar-
ne jaskółki zniżają swój lot.
124. Przeczytaj wiersz, wypisz wyróżnione wyrazy i postaw do nich 

pytania, ustalając związki między nimi.

W z ó r :  kryje (co?) niebo; zwierz (jaki?) dziki.
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125. Według podanych schematów i pytań ułóż i napisz zdania.

jaka? kto? co robi? kiedy? dokąd?
kto? co robi? jakie? co?
kiedy? kto? co robił? dokąd?
gdzie? co robimy? jak?
czyja? kto? jest jaka?

Zapamiętaj! Połączenie wyrazowe składa się z wyrazu 
głównego (określanego) i zależnego (okreś-
lającego). Pytania stawiamy od wyrazu głów-
nego do zależnego.

126. Do podanych połączeń wyrazowych (powiedzeń), dobierz obja-
śnienia i przepisz do zeszytu.

siedzieć z założonymi rękami przestałam się martwić

kamień spadł mi z serca kłamać bez zająknięcia

kłamać jak z nut być zarozumiałym

mówić z ręką na sercu pisać bardzo brzydko

zadzierać nosa nic nie robić

pisać jak kura pazurem mówić szczerze

woda sodowa uderzyła 
mu do głowy

udawać bohatera

uśmiechać się od ucha do ucha być wesołym

miał minę jakby sto wsi spalił uważać się za bardzo 
ważnego

127. Podaj pięć przykładów połączeń wyrazowych, postaw pytania i 
podkreśl wyraz zależny.
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128. Na podstawie wiersza „Wesoła matematyka” do podanych wyrażeń 
i zwrotów dobierz i zapisz odpowiednie powiedzenia.

nie powiedzieć lub nie zrobić –
nic nowego, bezsensowna praca –
coś zbędnego, niepotrzebnego –
bez rozumu, niemądrze –
niedokładnie, nieuważnie –
pleść, mówić bez sensu –

WESOŁA MATEMATYKA
Zadania bywają różne
Na przykład:
ile można przelać
z pustego – w próżne?
Albo:
gdy przy wozie piąte koło,
to – czy wóz dalej
turkocze wesoło?
Lub:
kto się kąpie
w beczce bez klepki piątej?
I czy:
piąte przez dziesiąte
da nam trzy po trzy?
(Tym, co policzyli,
stawiam w stopni rządku
tyle piątek – w roku,
ile rok – ma piątków!)

 (St. Karaszewski)

129. Zastosuj w zdaniach powiedzenia:

piąte koło u wozu, trzy po trzy, 
przelać z pus te go w próżne, brak piątej klepki
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130. Utwórz przysłowia, łącząc ich części z dwóch kolumn. Przepisz i 
wyjaśnij ustnie znaczenie tych przysłów i powiedzeń.

Jak ty komu mysz pod miotłą.
Kto pod kim dołki kopie, tam trzeci korzysta.
Pasuje jak sam w nie wpada.
Gdzie się dwóch bije, tak on tobie.
Siedzi cicho jak wół do karety.

§ 7. Jednorodne człony zdania

131. Przeczytaj i porównaj zdania.

W ogrodzie rosną róże. W ogrodzie rosną róże, 
 tulipany i fiołki.
Na stole leży książka. Na stole leży książka, 
 zeszyt i długopis.
Jacek niesie balony. Jacek niesie balony niebieskie,
 czerwone i żółte.

Zapamiętaj! Wyrazy, które odnoszą się w zdaniu do tego 
samego wyrazu i odpowiadają na to samo 
pytanie, nazywamy jedno rodnymi członami 
zdania.
Mogą to być jednorodne podmioty i jedno-
rodne określenia.
Jednorodnych orzeczeń w zdaniu nie bywa.

132. Uzupełnij zdania, podkreśl jednorodne człony zdania.

Na poranek szkolny przyszli ....... , ....... , ....... .
Tatuś kupił ....... , ....... , ....... , ....... , ....... .
W lesie rosną ....... , ....... , ....... , i inne drzewa.
Wiosną kwitną ....... , ....... , ....... , ....... .
Do ciepłych krajów odlatują ....... , ....... , ....... .
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133. Wypisz jednorodne człony zdania wraz z wyrazem, do którego się 
odnoszą. Postaw do nich pytanie.

PIOTRUŚ ZBIERACZ
Ludzie rozmaite zbierają przedmioty: 
papużki, żółwie, psy i koty, 
znaczki sportowe, fotografie, stare pieniądze, 
wstążki, szmatki, klatki z kanarkiem i puste klatki, 
kwiaty, książki, bilety i zapałczane etykiety.
Piotruś też zbiera, daję słowo, 
chociaż jest jeszcze bardzo mały,
lubi gromadzić POCHWAŁY.

 (wg St. Stopczyka)

134. Przepisz i podkreśl jednorodne człony zdania. Zwróć uwagę na 
znaki przestankowe.

IGŁA
Igła została wynaleziona w zamierzchłych czasach. Pierw-

szymi igłami były ości rybie i cienkie a długie kości zwierząt. 
Posiadały one naturalne otwory, wykorzystane na ucha do 
przewlekania mocnych traw czy łyka. Poważnym postępem 
było wykonanie igieł z drewna. Potem zaczęto robić je z ro-
gów, a w późniejszych czasach z brązu, miedzi, żelaza, a 
nawet i ze złota. W dawnych igłach uszko znajduje się nie 
na końcu, lecz w samym środku pręcika. Przez długie wieki 
bowiem uszek nie przebijano, lecz po prostu zginano drut.

(wg M. Ziółkowskiej)
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135. Ułóż pięć zdań z jednorodnymi członami zdania i zastosuj odpo-
wiednie znaki przestankowe.

Zapamiętaj! Między jednorodnymi członami zdania sta-
wiamy przecinki. Przed wyrazami: i, oraz, 
tudzież nie stawiamy przecinków.

136. Przeczytaj. Wskaż jednorodne człony zdania. Jakie znaki prze-
stankowe są przy nich postawione. Jakich wyrazów użyto do ich 
połączenia. Wskaż części tekstu.

PRYSZNIC
Mama otworzyła kurek nad wanną. Popłynął na mnie ła-

godny, drobniutki, ciepły deszczyk.
Pewnego dnia ludzie stworzą czarodziejski prysznic. Ła-

godny deszcz spłynie na cały świat. Wszędzie zakwitną róże, 
goździki i tulipany, bzy i stokrotki, maki oraz malwy. Pełno 
będzie pięknego zapachu i różnorodnych barw. Cały świat 
okryje się kwiatami. Ziemia będzie jak wielki, pachnący i ko-
lorowy bukiet.

A w kropelkach ciepłego, delikatnego deszczu zabłyśnie 
tęcza kolorem czerwonym, żółtym, niebieskim oraz ich odcie-
niami. Będzie jaśniała dla wszystkich ludzi na całym świecie.
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§ 8. Wołacz

137. Przeczytaj tekst, zwróć uwagę na wyróżnione drukiem wyrazy.

Aniu, podlej kwiaty!
Dyżurny, przewietrz klasę!
Prędzej, prędzej, dogoń pieska, córeczko!
Wejdźcie, dzieci, do klasy!
Jasiu! Jutro będą zawody sportowe.

Zapamiętaj! Wyróżnione wyrazy nie są członami zdania.
Wskazują do kogo się zwracamy i oddzielamy 
je od reszty zdania przecinkiem lub wykrzyk-
nikiem. Takie wyrazy nazywamy wołaczem.

138. Przepisz i uzupełnij zdania wyrazami z ramki. Podkreśl w zdaniu 
wołacz.

Huśtawkę, Hej!, hulajnogę, Hyc!, Hop!, hop!, 
harmonię, ho! Ho!, Hopsasa!

.......! Haniu! Heńku! Biegnijmy na ....... . .......! .......! Jak we-
soło. Halinko, mam ......., nie możemy jeździć na niej razem, 
ale będziemy bawić się na zmianę. .......! Wskakuj pierwsza. 
Hubercie, jeśli chcesz, pożyczę ci moją ....... . Jak ty pięknie 
grasz, .......! Skacz Helenko na skakance. .......!

139. Ułóż cztery zdania używając podanych wyrazów jako wołaczy, 
zmieniając ich formy.

Chłopiec, słoneczko, jeż, deszczyk.
W z ó r :  Kochane dzieci, bądźcie grzeczne w szkole.

140. Uzupełnij zdanie “czarodziejskimi” słowami. Przepisz i podkreśl wołacz.

Złamał mi się ołówek. Kasiu, ....... , pożycz mi swoją tem-
perówkę.

Już zastrugałam ołówek. ....... , Kasiu. 
Niechcący potrąciłem Bartka. ....... , Bartku.
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§ 9. Zdania pojedyncze i złożone

141. Podane wyrażenia połącz w zdania i napisz je. Podkreśl czasowniki.

lipcowe słońce lekko kołysała się na fali
białe chmurki mocno grzało
mała żaglówka odbijały się w wodzie

Zapamiętaj! Zdanie, które zawiera jedną myśl nazywamy 
zdaniem pojedynczym. Ma jedno orzecze-
nie wyrażone cza sow nikiem.

142. Połącz zdania w jedno dłuższe zdanie (zastosuj wyrazy: i, bo, a, 
gdyż). Podkreśl czasowniki. 

Basia zjadła obiad. Poszła do koleżanki po zeszyt. 
Monika nie poszła do szkoły. Zachorowała na grypę. 
Tomek odrabia lekcje. Monika czyta książkę.
Monika idzie pod parasolem. Pada deszcz.

Zapamiętaj! Zdanie złożone zawiera kilka myśli. Może 
się składać z dwu albo więcej zdań pojedyn-
czych. Oddzielamy je przecinkami. W zdaniu 
złożonym jest tyle zdań pojedynczych, ile jest 
w nim orzeczeń.

143. Połącz każdą parę zdań pojedynczych w jedno zdanie złożone. 
Postaw przecinek między zdaniami, jeśli nie użyjesz wyrazu „i”.

Przyszedł do klasy.
Zajął swoją starą ławkę.

Ola słuchała wyrzutów mamy.
Miała przy tym
bardzo skruszoną minę.

Otworzyliśmy w końcu książki.
Mieliśmy się bowiem
uczyć wiersza.

Zadzwonił budzik.
Obudził śpiącego ojca.

Odezwał się dzwonek
na przerwę.
Uczniowie od razu 
ustawili się do wyjścia.
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144. Przeczytaj wierszyk, policz ile jest w nim zdań. Jakie to są zdania?

SROKA
Siedzi sroka na żerdzi
i twierdzi,
że cukier jest słony,
że mrówka jest większa od wrony,
że woda w morzu jest sucha,
że wół jest lżejszy niż mucha,
że mleko jest czerwone,
że żmija gryzie ogonem,
że raki rosną na dębie,
że kowal ogień ma w gębie,
że najlepiej fruwają krowy,
że najładniej śpiewają sowy,
że bocian ma dziób zamiast głowy,
że lód jest gorący,
że ryby się pasą na łące,
że trawa jest blaszana,
że noc zaczyna się z rana.
Ale nikt tego wszystkiego nie słucha,
bo wiadomo, że sroka jest kłamczucha.

 (J. Brzechwa)

145. Uzupełnij zdania dowolną treścią. Podkreśl czasowniki.

Krysia nie przygotowała się do lekcji, bo ... i ... .
Adam uczy się pilnie, więc ...
Spadł obfity śnieg, dlatego ...
W klasie panuje cisza, ponieważ ..., a potem ...

146. Ułóż według wzoru zdania o dowolnej treści.

Wzór:  Otworzył książkę, żeby przeczytać zadaną lekcję.
..., ale ... ..., ponieważ ...
..., bo ... ..., którą ...
..., więc ...



62

147. Przeczytaj tekst i wypisz zdania złożone. Podkreśl podmiot i orze-
czenia. Wskaż wyrazy łączące zdania pojedyncze w złożone.

W PARKU
Na ławce w parku siedzi kobieta i czyta książkę. Wokół 

niej leżą liście. Wiewiórka biega po trawie, ptaszek przysiadł 
na gałęzi drzewa, które rośnie obok ławki. Kobieta spogląda 
na wiewiórkę. Nagle wietrzyk poruszył gałązki brzozy. Wie-
wiórka przystanęła i spojrzała na siedzącą kobietę. Może po-
myślała, że to ona wydaje takie dźwięki?
148. Ułóż trzy zdania złożone.

149. Przeczytaj zdania i utwórz z nich jedno, łącząc je za pomocą wy-
razów: i lub więc.

Koziołek ugrzązł w bagnie. Jagna zawołała na pomoc 
chłopców.

Koledzy przybiegli. Pocieszali Jagnę.
Złapali koziołka za rożki, bródkę i brzuszek. Wyciągnęli go.

150. Przepisz i wpisz brakujące wyrazy: bo, jeżeli, żeby, gdzie, albo, 
ale, że.

Nie pójdę do kolegi, ............ nie odrobię lekcji.
Rolnicy sieją zboże, ............ zbierać plony.
Kaseta leży tam, ............ położyła ją wcześniej. 
Dzieci usiadły w cieniu, ............ był upał.
W telewizji zapowiedziano, ............ będą przelotne opady.
Pójdziemy na wycieczkę, ............ urządzimy zabawę.
Zostaliśmy w szkole, ............ spadł ulewny deszcz.
Nie poszliśmy na wycieczkę, ............ nikt nie żałował.
Wszyscy mówili, ............ zabawa się udała.

151. Dokończ zdania. Przepisz. Podkreśl orzeczenia.

Jutro poczytam książkę, albo ............ .
Monika poszła do sklepu i ............ .
Uczniowie cieszą się, ponieważ ............ .
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152. Uporządkuj zdania złożone we właściwej kolejności. Nadaj tytuł 
opowiadaniu i przepisz je. Podkreśl orzeczenia. Powiedz, z ilu zdań 
składają się zdania złożone.

* Po pewnym czasie wybiegł, ale nie zdążył uciec przed 
na djeż dżającym samochodem.
* Chciał zejść z jezdni, więc czekał, aż między pojazdami 
będzie większa odległość.
* Kierowca nie zdołał zahamować i pies wpadł pod pojazd.
* Na środku szerokiej, dwupasmowej drogi stał pies.
* Na szczęście psu nic złego się nie stało, tylko się prze-
straszył.

Zapamiętaj! Wyrazy takie jak: i, a, ale, lub, lecz, bo, 
gdzie, oraz, żeby itp. służą do łączenia zdań 
albo wyrazów w zdaniu. Przed i, oraz, albo, 
lub nie stawiamy przecinka.

153. Połącz każdą parę zdań pojedynczych w jedno zdanie złożone 
za pomocą wyrazów z ramki. Postaw przecinek między zdaniami, 
jeśli nie użyjesz „i”.

i, bo, dlatego, więc

Bardzo lubię pływać. Często chodzę na basen. 
Zaświeciło słońce. Dzieci poszły nad rzekę.
Otworzyliśmy książki. Mieliśmy się uczyć wiersza.
Wczoraj byliśmy w lesie. Zbieraliśmy karmę dla zwierząt.

154. Z każdych dwóch zdań ułóż jedno, łącząc je za pomocą odpowied-
niego wyrazu z nawiasu. Ułożone zdania zapisz i podkreśl w nich 
czasowniki.

1. Dzieci przyszły do szkoły dwie godziny wcześniej. Chcia-
ły zrobić swojej pani niespodziankę. (ponieważ, lecz)

2. Pani jeszcze spała. Była dopiero godzina szósta. (i, bo)
3. Uczniowie głośno tupali. Zrobili pani pobudkę. (ale, i)
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4. Nauczycielka bardzo się zdziwiła, słysząc budzik. Dzie-
ci wyjaśniły swój żart. (więc, albo).

5. Odbyły się już wszystkie lekcje. Nauczycielka zatrzyma-
ła dzieci jeszcze godzinę (ale, bo).

(A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn”)
155. Przepisz tekst. Podkreśl zdania złożone i policz, z ilu zdań one się 

składają.
SŁOŃ

Wokół wybiegu słonia zbiera się naj-
więcej zwie dzających. Dzisiaj było po-
dobnie. Słoń stał, wachlując się uszami. 
Nie reagował na okrzyki ludzi ani podawa-
ne gałązki i liście. Przypatrywał się groma-
dzie dzieci. Zanurzył trąbę w pojemniku 
z wodą i pił. Wyprostował trąbę i urzą d ził 
zebranym zimny prysznic.

156. Połącz każdą parę zdań wyrazem z ramki i utwórz jedno zdanie. 
Napisz je w zeszycie i podkreśl czasowniki.

Moja podróż zaczęła się pechowo. Zgubiłem bagaż na 
dworcu kolejowym.
Chciałem wrócić do domu. Mój przyjaciel mnie powstrzymał. 
Powiedział. Najlepiej powiadomić o zgubie zawiadowcę 
stacji. 
Poszedłem do dyżurki. Opowiedziałem o pechowym zda-
rzeniu. Bardzo się uradowałem. Zawiadowca wręczył mi 
bagaż odnaleziony przez innego pasażera.

bo, że, ale, kiedy
157. Przepisz podane zdania i dokończ ich treść. W jaki sposób łączą 

się w nich zdania składowe?

Małpa skacze po drzewie i ... . Myślę o moich przyjaciół-
kach, kiedy ... . Ucz się biologii, chociaż ... . Agnieszka obser-
wowała młode pawiany, które ... . Już od godziny chodzimy po 
ogrodzie zoologicznym, ... . Wycieczka nam bardzo się podo-
bała, więc ... . Za tydzień odwiedzimy ogród botaniczny, ... .
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WYRAZ

§ 10. Znaczenie wyrazu 

Każdy język składa się z wyrazów. Wyrazów jest bardzo 
dużo. Składają się one z jednej lub kilku głosek. Każdy wy-
raz ma określone znaczenie. Na przykład wyraz stół składa 
się z czterech głosek i wskazuje na drewniany przedmiot 
na nogach, na którym się pisze, je lub gra w domino, war-
caby itp. 

Zapamiętaj! Wyrazem nazywamy głoskę lub połącze-
nie głosek, które jako całość mają określo-
ne znaczenie.

Znaczenie wyrazu umożliwia odróżnienie jednego 
przedmiotu od drugiego, jednej czynności od drugiej (stół – 
to nie jabłko, czytać nie to samo co liczyć, czerwony – to 
nie zielony).

Język ciągle się wzbogaca i rozwija. Wyrazy mogą mieć 
kilka znaczeń. Na przykład wyraz ziemia oznacza grunt, a 
jedno cześnie – całą kulą ziemską. Takie wyrazy nazywamy 
wielo znacznymi. Wyraz telewizor – ma jedno znaczenie. 
Wyrazy o jednym znaczeniu nazywamy jednoznacznymi.

Jeżeli mówimy czarny materiał, złoty pierścionek, to wy-
razy czarny, złoty mają podstawowe znaczenie. Ale mo-
żemy powiedzieć też czarny charakter (niedobry), złote 
dziecko (dobre, grzeczne). Wówczas cechy czarny, złoty 
stosujemy do przedmiotów zupełnie z nimi nie związanych. 
Takie znaczenie wyrazów nazywamy przenośnym (bo 
przenosimy znaczenie jednego wyrazu na inny).

158. Wypisz ze słownika wszystkie znaczenia wyrazów:

korona, koryto, haczyk, grać
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159. Odszukaj w wyrazach ukryte inne wyrazy:
a) jeden wyraz

narkoza – koza serdak
listonosz ekran
koszula laska
zapasy torba
domino sałata
maszynka narada
malina kosa
serwatka kłopot

b) dwa wyrazy
wagary – waga, gary
makowce – ..
kawałek – ..
rajstopy – ..
kotlina – ..
tatarak – ..
sierpień – ..

160. Przeczytaj podane połączenia wyrazowe. Ułóż i zapisz je w dwóch 
grupach: o znaczeniu dosłownym i o znaczeniu przenośnym.

grzbiet konia – grzbiet górski 
pole do popisu – pole pszenicy 
korzeń drzewa – korzeń zła
promień słońca – promień nadziei
żelazna wola – żelazny łańcuch
twardy kamień – twardy krok
czysta koszula – czyste sumienie
lekki sen – lekkie pióro
lecą żurawie – lecą lata
uśmiecha się dziecko – uśmiecha się słońce
składać życzenia – składać książki

161. Wypisz wyrazy o znaczeniu przenośnym. Ułóż z nimi zdania o 
znaczeniu dosłownym.

W z ó r :  Koń leci. – Wysoko w niebie leci samolot.
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Koń leci jak strzała zza góry do wsi.
Wody szepcą, słowik śpiewa i koniki cicho dzwonią.
A fala myje brzegu stok i drzewom pieśni śpiewa.
Wiatr się zsunął ze strzechy na gałęzie drzew.

162. Z podanymi wyrazami ułóż po dwa zdania: jedno z wyrazem, uży-
tym w znaczeniu dosłownym, a drugie – w znaczeniu przenośnym.

skrzydła, las, żuraw, szeroki, srebrny, słoneczny
W z ó r :  Wysoko w niebie rozpostarł swe skrzydła orzeł 

górski. Na skrzydłach marzeń chłopiec przeno-
sił się w daleką przyszłość.

163. Przeczytaj zagadki. Napisz ich rozwiązanie.

Komponował je Chopin.
Tańczy się go żwawo,
parami lub w kole.
Inne, słodkie
leżą na świątecznym stole.

Latające, bzykające,
spotykane są na łące.
A inne, na jednej nodze
wirują po podłodze.

Ze stali zrobione służy do pisania.
Krakowską czapkę ozdobą bogaci,
choć pawi ogon trochę na tym traci.

Jedne – słodkie, okrągłe,
zjemy je w ostatki.
Drugie – drobne, zwinięte
i będą z nich kwiatki.

 (J. Stec)
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164. Uzupełnij zdania wyrazami mającymi takie same brzmienie, a różne 
znaczenie.

1) Nad łąką fruwają ............ . Mała Ala bawi się ............ .
2) Jesienią można obserwować ............ odlatujących pta-

ków. Wczoraj zgubiłem ............ od domu.
3) Leszek zwiedził warowny ............ . Trzeba zmienić 

............ w drzwiach, bo się popsuł.

165. Nazwij rysunki, używając jednego wyrazu. Ułóż po dwa zdania z 
każdym z nich.

 

§ 11. Wyrazy bliskoznaczne

166. Połącz i wypisz parami wyrazy, które mają podobne znaczenie.

kluski  bałagan 
 malowidło  obraz 
nieporządek  makaron
 kolor   auto
tabletka   barwa 
 samochód  pigułka
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167. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy z ramki o takim samym 
znaczeniu.

rzecze, krzepka, stroni, feler, swary, 
gramoli, krewka, zaperzyła się

kłótnie, unika, mówi, wchodzi, silna, gwałtowna,  
porywcza, rozgniewała się, wada

Zapamiętaj! Wyrazy, mające to samo lub podobne zna-
czenie – to wyrazy bliskoznaczne.

168. Czarodziej lubi pomagać dzieciom. Tym razem przytaszczył wór 
Wyrazowych Rozmaitości. Wybierz z niego wyrazy bliskoznaczne 
do podanych i zapisz je według wzoru.

Wzór:  tajemniczy – zagadkowy.
smaczny –
zdolny –
posłuszny –
spacer –
spis –
skarga –
powiedzieć –
patrzeć –
opiekować się –

169. W podanych niżej zdaniach znajdź wyrazy bliskoznaczne, pod-
kreśl je.

Zaczęło się upalne lato. W gorące dni biegliśmy nad rzeką. 
Zaraz wychodzimy z domu. Wyruszamy na wycieczkę. Na-
szą szkołę w ciągu lata pięknie wyremontowano. W pracowni 
szybko naprawiono mi zegarek. Dziewczynki były ubrane w 
kolorowe sukienki. We włosach miały barwne wstążki. W na-
szej okolicy nie ma wysokich gór. Na południu naszego kraju 
wznoszą się niebotyczne szczyty.

miły 
pyszny rzetelny apetyczny 
utalentowany pokorny 
zdyscyplinowany  pojętny 
solidny roztropny czuły  
rozważny opieszały subtelny  
wykwintny wytworny 
spokojny
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170. Zastąp każde wyrażenie jednym wyrazem bliskoznacznym.

iść żółwim krokiem –
idzie jak w zegarku –
idzie mi kiepsko –
człowiek z głową –
urwanie głowy –
myśleć o niebieskich migdałach –
nie puścić pary z ust –

171. a) Do wyrazów w ramce dobierz jak najwięcej wyrazów blisko-
znacznych.

dom, ulica, piękny, duży, lubić

b) Ułóż krótkie opowiadanie na temat „Moje miasto”. Wykorzystaj wy-
razy z punktu a). Po co należy używać wyrazów bliskoznacznych?

§ 12. Wyrazy przeciwstawne

 
Na rysunkach widzimy duże jabłko i drzewo, i małe jabłko 

i drzewo. Wyrazy duży i mały mają przeciwstawne zna-
czenie.

172. Przeczytaj przysłowia ludowe i wskaż w nich wyrazy przeciwstawne.

Czekaj, tatku, lata – doczekasz się zimy.
Głupi szczęścia szuka, mądry szczęście wykuwa.
Cudze widzi pod lasem, a swego nie widzi pod nosem.
Z wielkiej chmury mały deszcz.
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173. Zapisz parami podpisy do rysunków.

 

174. Przeczytaj wiersz o wyrazach przeciwstawnych. 

Był młody Janek i stary Jan.
Był pełny kubek i pusty dzban.
Był biały dzionek i czarna noc.
Był gruby warkocz i cienki włos.
Był prawy bucik i lewy but.
Był brzydki badyl i ładny kwiat.
Był jasny obłok i ciemny cień.
Był mądry uczeń i ... jaki leń?
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175. Dobierz wyrazy przeciwstawne do wyróżnionych wyrazów wielo-
znacznych.

czarna farba, czarne paznokcie, czarne myśli 
gruba książka, gruby człowiek, gruby piasek, gruby błąd
lekka walizka, lekki szmer, lekka zima, lekki wiatr

176. a) Przepisz wyrażenia z lewej strony, zmieniając tylko jeden wyraz 
tak, by opisać pracę solidnego dyżurnego.

Zły dyżurny Dobry dyżurny
w sali jest brzydko – ............
tablica brudna – ............
gąbka sucha – ............
kwiaty zaniedbane – ............

b) Ułóż krótkie opowiadanie o obowiązkach dobrego dyżurnego.

177. Zła czarownica bardzo lubi przeszkadzać. Niesie w worku wyrazy 
o znaczeniu przeciwnym. Pomóż jej połączyć wyrazy w pary.

W z ó r :  dobro – zło.
 ... – ...
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BUDOWA WYRAZU

§ 13. Temat i końcówka

178. Przeczytaj wolno każdy wyraz, na ile części się podzielił?

rogalik, czekolada, deszcz, marmolada

Zapamiętaj! Wypowiedziane wyrazy dzielimy na głoski i 
sylaby. Jednosylabowe wyrazy nie przeno-
simy.

Już wiesz, że wyrazy tworzą rodziny. Uzupełnij rodzinę 
wyrazu śnieg. Zwróć uwagę na pisownię.

śnieg

kto?

co?

jaki? co
 ro

bi?co?

jak
i?

śnie[ ]owy

śnie[ ]ka śnie[ ]ynkaśn
ie[

 ]n
y

śnie[ ]yca śn
ie[

 ]y

179. Utwórz rodziny wyrazów: król, wóz. Podkreśl w wyrazach pokrew-
nych powtarzającą się cząstkę.

W z ó r :  królewna; powóz.

180. Przypomnij sobie, co to są wyrazy pokrewne. Wypisz je z tekstu.

Mój dom jest bardzo wysoki. Domownicy na piętra wjeż-
dżają windą. Obok naszego domu stoi mały jednorodzinny 
domek. Zadomowieni lokatorzy małego domku bardzo lubią 
odpoczywać w przyległym ogródku.
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181. Przeczytaj zdania i zwróć uwagę, jak się zmienia wyraz róża – 
wypisz go, postaw pytania i zaznacz zmienną część wyrazu kwa-
dracikiem.

Róża rosła w ogródku. Zosia zerwała różę i postawiła do 
wazonu w pokoju. Bardzo się cieszyła piękną różą. Dużo 
opowiadała swoim koleżankom o tej pięknej róży.
Zapamiętaj! Zmieniając wyraz według pytań, zmieniasz 

jego końcową część. Zmieniająca się koń-
cowa część wyrazu nazywa się końcówką.

182. Które zdanie jest prawidłowe? 

1) Jacek siedzieć grzeczny w ławka.
2) Jacek siedzi grzecznie w ławce.

183. Co należy z wyrazami zrobić, żeby ułożyć z nich zdania.

Żółta kurczę łowi muszka.
Żółte kura pije woda.
Głodna kogut dziobie ziarna.

184. Co należy zrobić z wyrazami w nawiasach, aby zdania były pra-
widłowe.

Z (ogród) sprzątamy wszystkie (warzywo).
W porze (jesień) robimy (zapas) na zimę.

Zapamiętaj! Końcówki służą do łączenia wyrazów w 
zdaniu.

185. Uzupełnij zdania wyrazami z właściwą końcówką.

Nie lubię kiszonych (ogórek).
Nie mam (zima) butów.
W naszym mieście jest mało (sklep).
U (zegarmistrz) jest dużo zepsutych (zegar).
W ogródku mam dużo (kwiat).
Na płycie lotniska stoi kilka (samolot).
W tornistrze mam dużo książek i (zeszyt).
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186. Z wyróżnionym wyrazem ułóż trzy zdania tak, żeby wyraz ten miał 
inną końcówkę. Zapisz do zeszytu i podkreśl zmienione końcówki.

Rozbitkowie wylądowali na bezludnej wyspie. 

187. Przepisz zdania i zaznacz końcówki w wyróżnionych wyrazach.

Ptaszek o świcie śpiewa piosenkę.
Tą piosenką budzi świat.
Dźwięki tej piosenki niosą się bardzo, bardzo daleko.
Piosenka każdemu umila życie.

Zapamiętaj! Część wyrazu, która została po odrzuceniu 
końcówki nazywa się tematem. Zaznaczaj w 
następujący sposób końcówkę i temat

lalk a  lalk  i .

188. Znajdź w tekście wyrazy pokrewne, pochodzące od słowa złoto. 
Wypisz je i zaznacz końcówkę i temat.

Po lasach i po łąkach strojna pani się błąka. Drzewa ją 
proszą: „Wróżko, dotknij nas, złotą różdżką!” Musnęła listki 
wierzby. Patrz, czy je złotnik rzeźbił. Zrobiły się złociste. Idzie 
dalej ścierniskiem. Źdźbło przemienia w klejnocik. Już ścier-
nisko się złości. Okrywa łąkę pustą – mgły pozłacaną chustą. 
Smukłą malwę u płota zmienia w świecznik ze złota. A na 
renetach w sadzie rdzawą pozłotę kładzie, że jak gwiazdy 
zabłysły w chmurze złocistych liści.

Jakże ta wróżka zwie się? To złota nasza jesień!

189. Przeczytaj tekst. Wypisz wyrazy wyróżnione i zaznacz końcówkę. 
Zapamiętaj pisownię.

Pod płotem rosły jeżyny. Wyszedł z nich jeż. Zobaczył go 
piesek. Pobiegł do jeża. Chciał się z nim pobawić. Jeżowi 
zjeżyły się kolce. Zrobiła się z niego najeżona kula. Oj, z 
jeżem nie zaczynaj, piesku! Ruszył piesek w swoją stronę i 
wkrótce zapomniał o jeżu. A jeżyk podreptał w zarośla, gdzie 
siedziały zjeżone ze strachu małe jeżątka.
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190. Policz, ile razy występuje w tym tekście rzeczownik szkoła. Prze-
pisz, podkreśl ten wyraz i zaznacz temat i końcówkę.

Nasza szkoła jest piękna i nowoczesna. Za szkołą jest bo-
isko, a w szkole sala gimnastyczna. Do starej szkoły wprowa-
dziło się przedszkole. 

191. Zwróć uwagę na prawidłową pisownię podkreślonych rzeczowni-
ków. Zaznacz w nich temat i końcówkę.

Wóz ugrzązł. Zejdźcie z wozu.
Jedzie straż. Wolna droga dla straży!
Muchy obsiadły koński łeb. Trzęsie Siwek łbem.
Posypał się grad. Bębnią kulki gradu.
Idziemy nad brzeg rzeki. Łódka stoi przy brzegu.

192. Dokończ zdania. Przepisz drugą kolumnę. W dopisanych słowach 
zaznacz końcówkę.

Po co kłótnia? Nie lubię (czego?) ... .
Skończył się cukier. Kup ... (czego?).
Zgubiłem długopis. Szukam ... (czego?).
Sól poprawia smak. Dosyp ... (czego?).

193. Uzupełnij według wzoru. Zapamiętaj pisownię.

Są: Nie ma:

W z ó r :  doły dołów
 buraki
 owoce
 rowy
 ogórki
 buty
 znaczki
 słoje
 wyrazy
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194. Przepisz i wstaw odpowiednie końcówki. Uważaj na ortografię.

-u -uje
-ów -ówka

Marysia nalewa mleko kot.. .
Na naszym osiedlu żyje dużo bezdomnych kot.. . 
Idę po zakupy do sklep.. spożywczego. 
Przy głównej ulicy jest dużo sklep.. z zabawkami. 
Mój tato zawsze fotograf.. uroczystości rodzinne. 
Kiedy mama prac.., staram się jej pomagać.
Po pracy porządk.. swoje biurka.
Ostatnio obserw.. dziwne zmiany klimatu. 
Lubię spędzać wakacje w leśnicz.. .
W mojej lampce przepaliła się żar.. .
Wizyt.. na drzwiach inform.. o tym, kto tu mieszka.
Żegl.. szybko żegl.. po jeziorze przy silnym wietrze.

Zapamiętaj!

195. Utwórz i zapisz wyrazy.

mal  rys
mil  mal
drobni utki kup uje

chudzi  rozwiąż
rys
pak
meld unek
rach

Zapamiętaj! W zakończeniach -utki, -uje, -unek, -usia, 
-ula piszemy u.

 zasuwka skuwka
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§ 14. Części tematu. Rdzeń

196. W podanych wyrazach zaznacz temat i końcówkę. Jak nazywamy 
te wyrazy? Znajdź wspólną część tych wyrazów o jednakowym 
znaczeniu.

serce, serdeczny, serduszko
Zapamiętaj! Wspólną część wyrazów pokrewnych na-

zywamy rdze niem. Rdzeń w wyrazie jest 
najważniejszą częścią.

Rdzeń oznaczamy w następujący sposób:
 ek
 eczek
zegar owy
 mistrz
 ynka

197. Podane wyrazy napisz w trzech kolumnach według pokrewieństwa. 
Zaznacz w nich rdzeń.

Lody, góra, dom, góral, domek, lodówka, górka, lodowi-
sko, domowy, pagórek, zadomowiony.
198. Do podanych wyrazów dopisz po cztery wyrazy pokrewne i zaznacz 

temat, końcówkę i rdzeń.

las, szkoła, masło, praca
199. Wśród podanych wyrazów wyszukaj wyrazy pokrewne i zaznacz 

w nich rdzeń.

Para, kąt, zamek, mrówka, parka, kątomierz, zamczysko, 
zameczek, przekątna, mróweczka, chrabąszcz, zaparowany, 
sparowany, podzamcze, zamęt, trójkąt.
200. Przeczytaj wyrazy w kolumnach. Czy możesz je zaliczyć do po-

krewnych, czy mają wspólną cząstkę?

dom korek wazon
budynek zator flakon
gmach karambol naczynie
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Zapamiętaj! Rodziny wyrazów (wyrazy pokrewne) mają 
podobną pisownie i podobne znaczenie. 

201. a) Przeczytaj fragment wiersza i powiedz, co mają ze sobą wspól-
nego podkreślone wyrazy.

RĘCZNIK 
(fragment)

Gdyby nie było świecy – nie byłoby świecznika,
gdyby nie było ryby – nie byłoby rybaka,
gdyby nie było piłki – nie byłoby piłkarza,
gdyby nie było klasy – nie byłoby klasówek.

Każda to chyba spamięta głowa,
że słowa tworzą znów nowe słowa!

 (R. Pisarski)
b) Z podanych wyrazów wybierz i napisz te, które mają związek z wyra-

zami: świeca, ryba, piłka.

piłeczka, świecznik, rybny, świeczka, rybak,  
świecowa, rybka, piłkarz, piłkarska

Zapamiętaj! Wyrazy o podobnym znaczeniu nazywamy 
wyrazami bliskoznacznymi. Nie są to wy-
razy pokrewne.

202. Podane wyrazy wypisz w dwóch kolumnach: wyrazy pokrewne 
(zaznacz rdzeń), wyrazy bliskoznaczne.

Wesoły, chmurka, radosny, chmurzysko, zachmurzony, 
świą tecz ny, chmura, podniosły, zachmurzenie, pochmurny, 
uroczysty, chmurzyć się.
203. Uporządkuj w kolejności alfabetycznej wyrazy z ramki. Dopisz do 

każdego z nich wyraz należący do tej samej rodziny.
W z ó r :  ciężki – ciężar.

trud, porządek, odkurzać, półka, córka, 
zdążyć, sprzątać, trzepać
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204. Dopisz wyrazy pokrewne, zaznacz rdzeń:

dróżka, koleżanka, żaglówka, łyżwiarz, nóżka.
drożyna, koleżka, przydrożny, żeglarstwo, koleżeński.
nożna, żeglarz, łyżwiarstwo.
kolega – ............, ............, noga – ............, ............,
droga – ............, ............, łyżwy – ............, ............,
żagiel – ............, ............,

205. Przeczytaj wiersz i wypisz rodzinę tytułowego wyrazu. Dopisz inne 
wyrazy należące do tej rodziny.

CZERŃ
Jesień wszystko w czerni zanurza:
poczerniały jałowce i wzgórza.
Drzewa nagle potraciły barwy:
obok czarnej olchy –
dąb czarny.
Liść opadły na ziemi się czerni,
choć tak pięknie
złocił go październik.
Trzeba,
widać,
żeby wszystko poczerniało –
nim będzie biało.

 (J. Kulmowa)

206. Uzupełnij tekst wpisując wszędzie ten sam wyraz tak, aby zdania 
miały sens.

Główna ulica dojazdowa do parku była zalana wodą. Z rury 
jak z ............trysku biła w górę fontanna wody! ............spad, 
który spływał z krawężnika stale się powiększał. Okazało się, 
że miała miejsce poważna awaria ............ciągu. Bocznymi 
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uliczkami dotarliśmy do portu. Tam zachwyciły nie podwodne 
rośliny. Aby dotknąć ............rostów, zanurzyłem rękę, zapo-
minają zdjąć zegarek. Na szczęście był on ............szczelny. 
Później widzieliśmy ............wanie nowego statku. Naszą wy-
cieczkę zakończyliśmy przejażdżką ............lotem.

207. a) Na podstawie powyższego ćwiczenia utwórz rodzinę wyrazu 
woda i zapisz w zeszycie. Dopisz inne wyrazy.

  b) Ułóż jak najwięcej wyrazów pokrewnych do wyrazu słońce.

208. Uzupełnij podane zdania wyrazem las. Wypisz wyrazy pokrewne i 
podkreśl rdzeń. Pomogą ci wyrazy z ramki.

W mrocznym gęstym ............ spotkaliśmy wiele zwierząt. 
............ droga była kręta i piaszczysta.
Ten młody ............ posadzono niedawno.
Zimą ............ dokarmiał sarny i dziki.
W starej ............ nie było prądu.

leśniczówka, leśny, leśniczy, lejek, lasso, lasek, laska

u Czy wszystkie wyrazy z ramki można nazwać pokrewnymi? Uzasadnij 
swoją odpowiedź. 

209. Utwórz i zapisz wyrazy pokrewne według wzoru.

ptak – ptaki ............ – cukrowy
............ – zwierzęcy szkoła  – ............
liść – ............ drzewo – ............
grzyb – ............ ............ – radosny
 ............ – słoneczny wiosna  – ............

Zapamiętaj! W rodzinach wyrazów wyróżniamy często 
wyrazy miłe – zdrobniałe i nieprzyjemne – 
zgrubiałe.

N a  p r z y k ł a d :  dom – domek i domisko.
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210. Przepisz i podkreśl niebieską kredką wyrazy zdrobniałe, a czerwoną 
kredką – zgrubiałe.

kot – koteczek – kociątko – kotek – kocisko
wiatr – wietrzyk – wiaterek – wietrzysko
chłopiec – chłopczyk – chłopiątko – chłop – chłopisko 
wróbel – wróbelek – wróblisko

211. a) Przeczytaj wyrażenia i zastąp je pojedynczymi wyrazami.

Mała kulka to ............ Małe kółko to ............
Mały łańcuch to ............ Małe skrzydło to ............
Mała piłka to ............

b) Uzupełnij według wzoru, podkreśl wyrazy zdrobniałe.

W z ó r :  Muszelka to mała muszla.
Kamyczek to ............ Szkiełko to ............
Trawka to ............ Drzewko to ............

212. Uzupełnij wyrazy, tworząc formy zdrobniałe i zgrubiałe. 

 ............ek,  ............ek, 
język   nos
 ............or,  ............al,

baba
 ............cia, 

pies
............ek, ............eczek

 ............sko,  ............isko,

213. Do podanych wyrazów dopisz zdrobnienia.

noga – nóżka komora – ............ sowa – ............
brzoza – ............ czoło – ............ podpora – ............
koło – ............ osoba – ............ mowa – ............
broda – ............ krowa – ............ pszczoła – ............
głowa – ............ koza – ............ podkowa – ............
jagoda – ............ obora – ............ rogi – ............
słowo – ............
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§ 15. Wymiana głosek w rdzeniu

214. Przyłóż palce do krtani i wymów głośno pary głosek. Przy wyma-
wianiu których głosek wyczuwasz drgania?

b–p d–t dz–c dź–ć dż–cz
g–k w–f z–s ź–ś ż–sz

Zapamiętaj! Większość spółgłosek dźwięcznych posiada 
swoją bezdźwięczną parę.
b–p, d–t, dz–c, dź–ć, dż–cz, g–k, w–f, z–s, 
ź–ś, ż–sz
Wszystkie samogłoski oraz spółgłoski j, l, ł, 
m, n, ń, r są zawsze dźwięczne.

215. Przepisz litery i pokoloruj te, które oznaczają głoski dźwięczne. 
Odczytaj i zapisz hasło.

Ś J E C D T Z S I E M F Y P K D O P W E Ć N Ś E Z U T E C L I
216. Utwórz nowe wyrazy, zastępując wyróżnioną spółgłoskę dźwięczną 

odpowiednią spółgłoską bezdźwięczną.

darł – tarł wrak –
żal – swoje –
bas – działo –
źle – dratwa –
grab – bomba –
 dżemu –

217. Zapisz dziesięć wyrazów nazywających smakołyki. Pięć wyrazów 
powinno zaczynać się od głoski dźwięcznej, a pięć od głoski bez-
dźwięcznej.

218. Wpisz brakujące końcówki cz–c, sz–s.

warko.. – pale.. ko.. – bigo..
drapa.. – pała.. gro.. – cio..
me.. – tanie .. kalo.. – note..
że.. – owo.. plu.. – tygry..
smy.. – półno.. klo.. – rebu..
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219. Do pytań dobierz właściwą odpowiedź i dopisz brakujące dwuznaki: 
sz, rz, cz, dż, ch, dz.

Kto przynosi listy? droż..e
Kto nas uczy? p..yjaciel
Kto jest zawsze gotów nam pomagać? ..oinkę
Co powoduje, że ciasto rośnie? ..won
Kto robi buty? ..rzan
Co nam rośnie, gdy jemy dużo? ..ewc
Co ozdabiamy na święta Bożego Narodzenia? nau..yciel
Co mama trze i płacze? brzu..ek
Co bije na wieży i słychać go daleko? listono..
220. Co słychać, a co wpisać? Odczytaj wyrazy i uzasadnij ich pisownię.
głaz, bo głazy brzeg, bo ............ grzyb, bo ............
mróz, bo ............ ławka, bo ............ staw, bo ............
kózka, bo ............ bluzka, bo ............ rydz, bo ............
ząb, bo ............ drzewko, bo ............ ryż, bo ............
śnieg, bo ............ krówka, bo ............ ważka, bo ............
bieg, bo ............ brzózka, bo ............ schodki, bo ............
Zapamiętaj! Aby pisać prawidłowo, należy znaleźć taką 

formę wyrazu, w której po bezdźwięcznej 
spółgłosce wystąpi samogłoska.

221. Uzupełnij każdy wyraz odpowiednią literą i podkreśl ten, który 
uzasadnia poprawną pisownię.

1) w lub f
 mró..ki, mró..ka, mró..eczka, mró..czy
2) d lub t
 sąsi.., sąsia..ować, sąsia..ki, sąsia..ka
3) ż lub sz
 ksią..ka, ksią..kowy, ksią..ce, ksią..ek
4) z lub s
 obra..ek, dora..kowy, obra.., obra..ki
5) b lub p
 Ara..ka, ara..ski, Ara..owie, Ara.. 
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222. Przeczytaj zdania. Przepisz uzupełniając.

Leśniczy tropi ślady sarny. Łapa sarny zostawia delikat-
ny ............ . 

Mam brudny plecak. Czym usunąć ten ............?
Kot jest głodny. Mleko szybko zaspokoi jego ............ .
Mama kupiła piękny obiadowy serwis. Poda na nim 

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

Żarcik ortograficzny

223. Przeczytaj uważnie. Rozróżniaj znaczenie i pisownię wyrazów.

Rozległ się głuchy stuk. Przewrócił się stóg siana.
Wpadłeś, śledziu w sieć? To teraz w niej siedź!
Czy wiesz, co widać z tych wież?
Wkrótce z tej huty miedzi będziemy mieć miedź.

224. Przeczytaj zdania. Zwróć uwagę na pisownię wyrazów. Wypisz je 
i uzasadnij ich pisownię według wzoru:

W z ó r :  dźwig – dźwigu.
Przed świętami na każdej gałązce świerkowego drzewka 

dziewczynki powiesiły kolorowe zabawki.
Przyszła zima, a z nią śnieg i mróz. Trzeba zadbać o 

zwierzęta, bo dokucza im głód i chłód.
Lód pokrył staw. Należy zrobić otwór dla ryb, by mogły 

oddychać.

225. Przepisz podane wyrazy. Dopisz takie ich formy liczby mnogiej, 
które odpowiadałyby na pytanie kogo? czego?

W z ó r :  róże – róż.
burze – kłody – ryby –
morza – szarugi – głowy –
zboża – nogi – krowy –
rady – żaby – kozy –
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226. Przepisz, uzupełniając luki. Jak unikniesz błędów?

Mama wsypała truska..ki do wazy. Dodała kilka łyżek cu-
kru. Ewa i Stefa proszą: „Daj nam, mamo, kilka truskawek do 
zabawy!” Truska..ki to nie zaba..ka, ale mamusia dała. E..ka i 
Ste..ka wsypały je do maleńkiej wa..ki. Dodały śmietany, wy-
mieszały ły..ką. „Spróbuj, mamusiu, to pierwszy deser naszej 
roboty!”
227. Przepisz, uzupełniając wyrazy brakującymi literami w lub f.

ś..it, s..awola, k..artalny, s..ędzić, ć..ierkać, t..ardy, ..ciąż, 
..cale, ..sunąć, po..tórzyć, s..era, s..abrykować, ha..tować

228. a) Zmień podane wyrazy tak, aby zamiast ó wystąpiło o. Podkreśl 
ó i o w wyrazach.

dół – dwa doły szkółka – duża ...
wór – dwa ... łóżko – duże ...
stół – dwa ... czółko – dużo ...
słój – dwa ... pólko – duże ...
wóz – dwa ... duży wór – mały ...
nóż – dwa ... duży stwór – mały ...

b) Dobierz w pary wyrazy.

szósty  ósmy  siedem

siódmy  sześć  osiem

Zapamiętaj! ó piszemy wówczas, gdy wyraz da się tak 
zmienić, aby zamiast ó wystąpiło o, e, a.

229. Uzupełnij przysłowia odpowiednimi wyrazami z ramki, pamiętając 
o ó wymiennym.

Gdyby ............ nie skakała, to by ............ nie złamała. Pa-
luszek i ............ to szkolna ............ . ............ z powyłamywa-
nymi nogami.

stół, kózka, główka, nóżka, wymówka
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230. a) Przepisz tekst i uzupełnij go wyrazami z ramki.
Rozpoczęła się zima. Na 

dworze jest ............ i ............ 
Ptakom grozi ............ . Dzie-
ci z klasy trzeciej postanowiły 
otworzyć ptasie ............ . Przy-
gotowały karmniki. Znajdują 
się tam przysmaki dla wszyst-
kich ............ ............ dostaną 
okruszki i ziarenka, smacz-
ny tłuszcz będzie dla sikorek. 
............ wymieszany z nasionkami lnu to także przysmak 
skrzydlatych ............ . Dzieci zawiesiły w karmniku szelesz-
czące makiem ............, sypią się z nich malutkie ziarenka. 
Gwarno i wesoło jest w ptasiej ............ . Dzieci chętnie wy-
chodzą na ............, aby przyglądać się gościom.

stołówkę, głód, przyjaciół, makówki, łój, chłód, 
wróble, dwór, ptaków, mróz, stołówce

b) Wybierz z ramki wyrazy z ó wymiennym i uzasadnij ich pisownię.
............, bo ............ .

231. Przepisz, wpisując brakujące litery. Wyjaśnij pisownię wyróżnionych 
wyrazów.

Ależ zimno, ależ mr..z!
Ciepłe buty, kożuch wł..ż.
Sp..jrz, jak sroży się mrozisko
Skuł pancerzem wok..ł wszystko.
L..d na rzece, na jeziorze.. .

232. Wypisz wyrazy z ó wymiennym i uzasadnij ich pisownię.

Kózka, mrówka, jaskółka, róża, główka, żółw, królewna, 
królik, powóz, lód, wóz, ogród, podwórko, łódź, wróbel, sokół, 
sójka, wiewiórka.
Uwaga! W wyrazach, które nie wypisałeś, ó jest niewy-

mienne. Taką pisownię należy zapamiętać.
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233. Wykreślanka. Wykreśl w każdym szeregu litery kolejnych wyrazów 
z ó. Z pozostałych liter utwórz i napisz hasło.

1) T p e ó ź a n t o r
2) r ó t z o g a
3) n p i o e d z w r y ó k ł ż a
4) o k ł r ó w a e i n k a
5) m a ż ó r ł z w e ń

234. Połącz wyrazy w pary. Ułóż z nimi zdania. Zapamiętaj pisownię.

generalna – mądry –
wiotka – nocny –
kochana – szkolny –

córka, rózga, próba, stróż, król, chór

235. Przeczytaj tekst. Wskaż wyrazy z ó. Czy możesz wytłumaczyć 
pisownię tych wyrazów?

UŚMIECHNIJ SIĘ ...
Król lew zwołał zebranie. Wszystkie zwierzęta przyszły, a 

stonoga bardzo się spóźniła.
– Dlaczego przyszłaś na koniec zebrania? – spytał lew 

surowo.
– Bo ktoś wywiesił kartkę na drzwiach: „Wycierać nogi!”

(ze “Świerszczyka”) 

236. Uzupełnij wyrazy brakującymi literami ó lub u.

p..sty pi..rnik mal..tka ł..dź
..smy ..czeń kr..tki przew..d
r..żany ogr..d g..rski ob..z
gr..dniowy wiecz..r kr..l pr..g 
dł..ga dr..żka zbi..r og..rków
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237. Z podanych wyrazów ułóż zdania. 

ogródku, w, jadł, kapustę, królik
poleciała, jaskółka, wróbla, w, odwiedziny, do
kupił, pięć, bułek, Kuba
przepaliła się, moim, żarówka, w, pokoju
pluskały się, obok, buków, w, wysokich, źródełku
do, późnym, poszliśmy, parku, wróble, popołudniem

238. Przepisz wpisując u lub ó.

OGR..D KWIATOWY
Ogr..d Ewuni jest pełen r..żnych kwiatów i krzew..w. Jego 

ozdobą jest kr..lowa kwiat..w, ż..łta r..ża. Są tu r..wnież t..
lipany, bratki i r..żowe groszki. W poł..dnie fr..wają r..żno-
barwne motyle. Ewa dba o sw..j ogr..dek. Jest z niego 
d..mna.

239. Wpisz odpowiednio rz lub ż.

U KRAWCA
Panie Je..y, krawiec mie..y,
a to mo..esz jemu wie..yć,
..e na tobie ubiór le..y,
jak jabłka na kolcach je..y.

Je..y – Jurek
mie..y – miara
wie..y – wiara

Zapamiętaj! Piszemy rz, gdy w wyrazach pokrewnych 
wymienia się na r.
Np.: dworzec – dworca, w futrze – futro, 
rowerzysta – rower, gorzki – gorycz, 
jarzyna – jarosz.
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240. Do podanych wyrazów dopisz takie ich formy lub wyrazy pokrewne, 
w których rz wymienia się na r.

morze – szerzej – orze –
górzysty – dobrze –  w zegarze –
pierze – parzyć – orzeł –
rowerzysta – wierzyć – dworzec –
gorzej – chorzy – starzec –

241. Przepisz wpisując brakujące litery. Podkreśl wyrazy z rz i r.

PRZYGODA KOTKA
Wiał silny wiat.. . Na wiet..e gięły się drzewa, opierając 

się o wysoki mu.. . Na mu..e siedział skulony kot. Wie..ył, że 
przyjdzie po niego dziewczynka. Ta wia..a poprawiała mu 
humor. I tak się stało. Ola otwo..yła kotu drzwiczki do komó..
ki i przez ten otwó.. kotek wszedł do ciepłego kącika w ko-
mo..e.

242. Ułóż zdania z wyrazami:

skórzany, pierze, morze, chmurzy się.
u Wyjaśnij ich pisownię.

243. Przepisz podane wyrazy. Podkreśl spółgłoskę, która znajduje się 
przed rz.

Brzoza, brzeg, przedmiot, przyjaciel, poprzestać, drzewo, 
drzemać, patrzeć, trzeba, wygrzebać, grzeczny, grzebień, 
krzywy, krzak, chrzan, chrząkać, chrząszcz, spojrzenie, uj-
rzeć, wrzesień, wrzask, wrzeciono
Zapamiętaj! Po spółgłoskach b–p, d–t, k–g, ch, j, w pi-

szemy dwuznak rz.
Najważniejsze wyjątki: pszczoła, pszenica, 
kształt, bukszpan, zawsze, wszędzie, wszyst-
ko, upiększenie.
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244. a) Przeczytaj. Przepisz, uzupełnij luki.

b) Uzupełnij wyrazy. 

Jesień zmienia p..yrodę. B..ozy i mod..ewie smucą się. Tak 
jak inne d..ewa, gubią swe liście. Wiatr p..enosi sk..ydlate na-
siona k..ewów i d..ew. Brązowe kapelusze g..ybów i liliowe 
w..osy tworzą różnobarwny dywan.

245. Uzupełnij zdania, wpisując właściwą formę wyrazów z ramki.

Wszystkie ............ wracają do uli. kształt
Kombajn kosi łan ............ . pszenica
Na niebie świeci księżyc w ............ rogalika. pszczoła

246. Przeczytaj tekst. Wypisz wyrazy z rz po spółgłoskach.

KLASOWE URWISY
Grzegorz i Krzysztof to nasze klasowe urwisy. Grześ strze-

la papierkami, Krzyś przedrzeźnia koleżanki i kolegów. Grześ 
przynosi na ławkę śmieci z kosza, a Krzyś wrzuca wszystkie 
swoje rzeczy do kosza.

Pani cieszy się, że ma tylko jednego Krzysia i jednego 
Grzesia.
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247. Uzupełnij rz w wyrazach. Wypisz wyrazy z rz nieobjaśnionym. 
Postaraj się je zapamiętać.

k..aki zwie..ątko ..eka ko..eń
po..ądek ja..ębina ..ęsy bu..a 
..odkiewka b..oza ..ucać k..esło
b..uszek ja..yny wa..ywa ch..an

Zapamiętaj! Takie rz, które przy zmianie wyrazu nie 
wymienia się na r, nazywamy rz niewy-
miennym. Pisownię takich wyrazów należy 
zapamiętać.

248. Przepisz, wstawiając brakujące litery.

WARZYWA
Zbliża się jesień. Z ogrodu sp..ątamy wszystkie wa..ywa. 

Janek wyrywa ..odkiew. Ma ona długi ko..eń. Na następnej 
g..ądce rośnie kapusta. T..eba ją ścinać ostrym nożem. A oto 
g..ądka żółtej ..epy. Wszystkie wa..ywa, czyli ja..yny nosimy 
do piwnicy i układamy w równych ..ędach. Tak p..echowuje 
się je do wiosny.

249. Napisz w porządku alfabetycznym sześć wyrazów z rz niewymien-
nym. Ułóż z nimi zdania.

250. Przeczytaj głośno nazwy zawodów. Przepisz i podkreśl końcówkę 
tych wyrazów. Napisz żeńskie formy tych zawodów. Co stało się 
z rz?

Wzór:  lekarz – lekarka. wioślarz –
 aptekarz – malarz –
 pisarz – młynarz –
 mleczarz – piekarz –

Zapamiętaj! W zakończeniach -arz, -erz rodzaju męskie-
go piszemy rz.
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251. Nazwij rysunki. Uzupełnij tymi wyrazami zdania. Zwróć uwagę na 
pisownię.

Na ścianie wisi duży kolorowy ............ .
Szkolny ............ jest długi.
Rano starannie myję zęby i ............ .
Przy moim zimowym płaszczu jest futrzany ............ .
............ poluje nocą.
Malowane ............ zdobią ściany jadalni.

252. Utwórz od podanych wyrazów wyrazy oznaczające osoby rodzaju 
męskiego, wykonujące zawód lub czynność.

Wzór:  pszczoła – pszczelarz pieśń –
 druk – biblioteka –
 kolej – bruk –
 taksówka – rzeźbić –
 szatnia – gospodarzyć –
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253. Podane wyrazy zapisz w odpowiednich grupach.

„rz” niewymienne – .., .., .. .
„rz” wymienne” – .., .., .. .
„rz” po spółgłoskach – .., .., .. .
zakończenie -arz – .., .., .. .
marzec, wietrze, rzeka, wierzba, o chmurze, drzewa, 

brzeg, grzeje, lekarz, trzmiel, kucharz, marynarz, krzew, bie-
rze, otworzyła, burza, kominiarz, brzuch, mierzy, chrząszcz, 
gazeciarz, grzeczny, dworzec, rzęsa, ślusarz, twarz, rząd, to-
karz, rzucać.
254. Wpisz wyrazy, które wyjaśnią pisownię wyrazów z ż.

Wzór!  książka, bo księga; niżej, bo nisko; maże, bo mazać.
 wstążka, bo – bliżej, bo – pokaże, bo –
 dróżka, bo – wyżej, bo – 
 nóżka, bo – rożek, bo – 

Zapamiętaj! Literę ż piszemy, jeżeli zachodzi wymiana na 
g, z, ź, dz, s, h oraz po literach l, ł, r, n (ulżyć, 
łże, oskarżenie, oranżada).

255. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne, w których ż wy-
mieni się na g, z, ź, dz, lub h.

dróżka – droga nóżka – wożą –
każę – ważyć – twarożek –
grożę – książka – móżdżek –
pieniężny – odważny – jeżdżę –
drużyna – mrożony – zasłużyć –

256. W podanych zwrotach uzupełnij brakujące litery ż lub rz.

po..yteczne zwie..ęta największy dwo..ec
wa..ne wyda..enie k..epki gopoda..
ró..ne na..ędzia g..eczny p..edszkolak
po..ądny dy..urny p..yb..e..ne wzgó..e
..ółty tale.. p..ydro..na smu..ka
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257. Przeczytaj głośno nazwy zwierząt umieszczone pod obrazkami. 
Zapamiętaj ich pisownię. Uzupełnij zdania odpowiednimi nazwami 
zwierząt.

 żubr jeż wąż żyrafa

 żaba żółw żuraw nosorożec
W puszczy Białowieskiej żyją ...... . ...... ma długą szyję. 

Na spacerze w lesie spotkaliśmy ....... . ....... są groźne, jeśli 
należą do jadowitych. ....... kumkają w stawie. ....... ma twar-
dą skorupę na grzbiecie. Na niebie widać klucz odlatujących 
....... . ....... żyją w Afryce.

258. Przepisz uzupełniając luki. Uzasadnij pisownię.

a) Małgo..atka pomagała mamie w wiosennych po..ąd-
kach na działce. P..yniosła wodę w wiad..e i postawiła ją p..y 
d..ewku ja..ębiny. Spod k..aka po..eczki wyszedł mały je..yk. 
Uwa..nie rozej..ał się dokoła. Nagle spost..egł Małgo..atkę i 
szybko schował się za stary o..ech.

b) Dziewczynka pomagała tak..e podlewać wa..ywa, głów-
nie ..odkiewkę i ch..an. P..ez cały czas p..eszkadzał im du..y 
wy..eł. Mama gro..ąc mu ..artobliwie palcem, kazała Małgosi 
t..ymać go z daleka od swojego k..aka ró..y.
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259. Z podanych wyrazów utwórz i zapisz rodziny wyrazów. Podkreśl 
powtarzającą się cząstkę. Jak ona się nazywa? Zapamiętaj pisow-
nię tych wyrazów.

Różdżka, różnica, wróżka, róża, różowy, różanecznik, ró-
żaniec, rozróżniać, różnicować.

260. Chochlik pomylił napisy. Uporządkuj je we właściwy sposób. Zapisz 
wyrazy w porządku alfabetycznym.

    

    
 wieża nóż łyżka żołędzie żaba

261. Wypisz z wiersza wyrazy, które:
a) mają ą i ę w środku; b) ą przed s, w, ż, ś (si); c) ę przed dz, dzi.

ŁAKOME JĘDZE
Na Łysą Górę wąskim wąwozem
łakome jędze pędziły wozem.
A gdy zgłodniały, zjadły czym prędzej
z wielkim zapałem wędzone węże.
Gdy w sen zapadły późnym wieczorem,
to przez sen zjadły gęsi z gąsiorem.
Sąsiad z sąsiadką wciąż im zazdroszczą,
bo sami często wieczorem poszczą.

łóżkożuczek

żmija
żyrandol

żaglowiec
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262. Łamigłówka. Ułóż trzy wyrazy z następujących samogłosek i spół-
głosek.

ą, ą, ą, b, b, d, k, k, p
Znaczenie wyrazów:  a) zabawka, która się kręci;
 b) potężne drzewo liściaste;
 c) nie rozwinięty kwiat.

Zapamiętaj! W wyrazach pochodzenia polskiego pisze-
my ą i ę, kiedy wzajemnie się wymieniają. 
W wyrazach pochodzenia obcego piszemy 
połączenia literowe en, em, on, om.

WYJĄTKOWY
WIERSZYK:
Dobrze wiem,
że za dużo jem.
Choć to rozumiem,
mniej jeść nie umiem.

263. W podanych niżej zwrotach uzupełnij brakujące litery ą, ę lub po-
łączenia literowe en, em, on, om.

g..ste gał..zie d..bowy kred..s
utal..towany k..pozytor m..dry stud..t
ci..żki prez..t gor..cy k..pot
okr..gły st..pel cem..towa pl..ba
k..s mi..sa t..pa t..perówka

264. Przepisz i uzupełnij zdania rzeczownikiem gałąź w odpowiedniej 
formie. Podkreśl ę i ą.

Ta ...... przypomina mi węża boa.
Wierzba płacząca nisko spuściła swoje ......
Na ...... nie widać jeszcze listków.
Sikorka schowała się za boczną ...... dębu.
Silny wiatr porusza ...... (gałęźmi lub gałęziami) drzewa.
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265. Przeczytaj wyrazy pod obrazkami. Napisz uporządkowane rodziny 
wyrazów. Zaznacz w nich rdzeń.

 dąb ząb gołąb błąd ręka
dąbrowa

zęby
ząbkowanie

gołąbek

rękaw

błądzić

ręce
ręcznik

zębaty

gołębie
gołębiarz

ząbek

gołębnik
rączki

dębczaki
rękawice

błędy

gołębica

dęby

dębowy

dębina

dąb – .., .., ząb – .., .., gołąb – .., .., błąd – .., ..,
ręka – .., ..,

266. Następujące wyrazy zmień tak, żeby ę zmieniła się w ą lub ą w ę.

księga – książka gąski –
pięć – rączka –
dęby – rząd –
wąż – gałąź –
lęk – mąż –

267. Z rozsypanych sylab ułóż wyrazy i zapisz je.

in cho ba her
cha nia ta

ta ka Ha
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Żarcik ortograficzny. 
268. Niektórzy uczniowie piszą niedokładnie. Nie stawiają kropek i kre-

sek nad literami, pomijają pętelki. Może to prowadzić do śmiesznych 
nieporozumień. Przeczytaj zdania tak, jak są napisane i jak powinne 
być napisane. Wyjaśnij przyczynę nieporozumień.

Staś poczuł lek  Nad rzeczką fruwała
na widok psa.  śliczna wazka.

Aniu, podaj mi nic. Wojtku, na skrzyżowaniu
 jedz ostrożniej!

Ten kwiat ma duże paczki. Tosiu, umyj raczki.
269. Uzupełnij wyrazy literami ą lub ę.

Tr..bacz tr..bi na tr..bce. Ksi..garz sprzedaje ksi..żki w  
ksi..garni. Dobosz b..bni na b..bnie. Chor..ży z dum.. nie-
sie chor..giew. J..drek kopn..ł piłk.. . Cz..sto kupuj.. ciekaw..  
ksi..żk.. w ksi..garni.
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Zapamiętaj! Piszemy ch, gdy wymienia się ono na sz.
 sucho – suszyć
 strach – straszyć.
H piszemy wtedy, gdy można je wymienić na 
g, ż, z.
 wahać się – waga
 druh – drużyna
 błahy – błazen

270. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne.

haft – huta –
choroba – chód –
handel – harcerz –
ucho – schron –
proch – hałas –

271. Do podanych wyrazów dopisz wyrazy pokrewne, uzasadniając 
pisownię ch wymianą na sz.

 duch – duszek; łańcuszek – łańcuch.
 mech – śmieszek –
 węch – muszka –
 ucho – gruszka –
 pastuch – fartuszek –
 suchy – słyszy –
 strach – orzeszek –
 dach – puszek –

Zapamiętaj! Zapamiętaj, proszę i na końcu słów
ch pisz pewnie z wyjątkiem słowa druh.

272. Uzupełnij tekst. Wpisz h lub ch.

Tata ..ani i ..uberta jest ..istorykiem. ..ętnie opowiada dzieciom 
o bo..aterskich dzieja.. naszej ojczyzny. Dzieci zawsze słu..ają z 
zainteresowaniem tych ..istorii. Niekiedy są one pełne ..umoru – 
nie milknie wtedy śmie.. i ..ałas. Ale dzisiaj jest ci..o – tata opo-
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wiada o u..waleniu Konstytucji 3 maja. Jutro święto państwowe. 
..ubert gra na ..armonijce ustnej piękną pieśń «Witaj majowa 
jutrzenko». Pora już uszyć biało-czerwone ..orągiewki. Jutro 
dzieci wezmą je na defiladę – ..ubert jest ..arcerzem, a ..ania 
zu..em. Oboje będą reprezentowali swój ..ufiec. Kiedy podniosą 
w górę ..orągiewki, na pewno przypomną sobie o tych, którzy 
bronili ..onoru Polski w trudnych czasa.. .

273. Zapoznaj się ze słowniczkiem wyrazów z h i ch. Popraw błędy, 
które zauważyłeś w swojej pracy z poprzedniego ćwiczenia. Ułóż 
zdania z wyrazami, których pisownię musisz utrwalić.

bohater
hałas
Hania
harcerz
harmonijka
historia
historyk
honor
Hubert
hufiec
humor

chętnie
cicho
chorągiewka
śmiech
słuchać
zuch
uchwalić

*
dzieje – dziejach
czasy – czasach

274. Uzupełnij luki w tekście.

CH CZY H?
Herbata rośnie w ..inach.
..elena ..aftuje ..usteczkę.
Dzieci ..ałasują koło ..uśtawki.
W lesie sły..ać ..uk siekiery.
..enryk ..andluje zbożem.
Kubuś Pu..atek to bo..ater 
książki dla dzieci.
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275. Rozwiąż zagadki.

Mają mnie strażacy
Kiedy dom się pali.
Abym schronił głowę,
Gdy belka się wali.

Jaka to stara
melodia Krakowa 
z Wieży Mariackiej 
wciąż brzmi od nowa?

Postaw na mnie
jedną nogę,
a natychmiast
ruszę w drogę.

Siedzisz na niej,
choć to nie ławka.
I bujasz się miło,
bo to ..

Jaki zawód ma ten pan,
co naprawi każdy kran?

276. Przeczytaj wyrazy w pierwszej i drugiej kolumnach. Jaka jest róż-
nica w ich wymawianiu.

 I II
komisja Zosia
Gruzja Józio
telewizja Kazio
kolacja ciocia
audycja babcia
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Zapamiętaj! W języku polskim po c, z, s piszemy j, gdy 
słyszymy je twardo.
Po wszystkich innych spółgłoskach piszemy 
i (radio, ciemno, pianino, fioletowy).

277. Przeczytaj wiersz. Wypisz wyrazy, w których po c, z, s piszemy j. 
Zapamiętaj ich pisownię.

Powiedz to każdemu gapie,
co z dyktanda dwójki łapie,
że wyrazy: Anastazja,
telewizja, Azja,
Francja, akcja i akacja,
lekcja, porcja oraz racja,
Sesja, pensja i hortensja,
Misja, scysja i pretensja
mają zawsze j, nie i. 
Kto to wie, ten z dwójek drwi (...)

 (W. Gawdzik)

278. Dopisz do każdego czasownika wyraz informacja w odpowiedniej 
formie. Z powstałymi połączeniami wyrazowymi ułóż zdania.

przygotuję ....... oczekują .......
udzielam ....... dostałem .......
służę ....... napisałem .......

279. Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych. Pamiętaj o tych przestro-
gach w czasie ferii zimowych.

BEZPIECZNE I ZDROWE ZABAWY ZIMOWE
swoją  Nie  odwagą.  się  popisuj
rzucaj  śnieżkami.  Nie  twardymi
na  Jazdę  lodowisku.  trenuj  łyżwach  na
stoki.  bezpieczne  Wybieraj
pobliżu  na  zjeżdżaj  w  sankach  jezdni.  Nie
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280. Przepisz tekst. Podkreśl wyrazy z i kolorem niebieskim, wyrazy z 
j kolorem czerwonym po c, z, s.

WAKACJE ZBYSZKA
Obok drewnianego domku, gdzie słońce raz po raz sypa-

ło zło cis tymi, ciepłymi promieniami, rosły szerokim półkolem 
na sturcje. Dalej był staw, porosły gęstym sitowiem, nad któ-
rym często prze la tywały dzikie kaczki. Zbyszek gonił wów-
czas do domu, chwy tał fuzję i wybiegał znowu nad staw. Ale 
kaczki, jak gdyby w prze czuciu czegoś niedobrego, zrywały 
się z dzikim wrzaskiem i odla tywały daleko, za las. Siadywał 
wtedy na pagórku i godzinami ob serwował okolicę. To była 
swego rodzaju pasja: wpatrywać się bez końca w zielonkawą 
dal, coś tam z niej wyczytywać.
281. Odgadnij rebusy. Ułóż i napisz zdania o tym, jak dzieci udekorowały 

salę z okazji balu karnawałowego (rozwiązanie rebusu pisane od 
tyłu: ANYTNEPRES, KINOLAB, ADZAIWG).

era=yna

 a = e  

k

 

r o z

§ 16. Przedrostek i przyimek

282. Utwórz i zapisz wyrazy pokrewne. Czy mają one jednakowe zna-
czenie? Jaka część wyrazu wpływa na zmianę ich znaczenia?

o  od  wy
na  roz  za
prze pis wy lew do chód
od  prze  prze
za  z  ob
    roz
    ws
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Zapamiętaj! Część wyrazu, która stoi przed rdzeniem i 
służy do two rzenia nowych wyrazów (wyra-
zów o nowym znaczeniu), na zywa się prze-
drostkiem.

283. Porównaj wyrazy w kolumnach. Zwróć uwagę jak wymawiamy i jak 
piszemy te przedrostki.

rozłożysty rozchód
rozbity rozpisać
rozdarty roztarty
bezbrzeżny bezpłatny
bezgraniczny bezkresny
bezdenny bezterminowy

Zapamiętaj! W przedrostkach roz-, bez- zawsze piszemy z.

Zapamiętaj! Wiersz do zapamiętania!

Roz- i bez, tu sprawa prosta:
dźwięczna czy bezdźwięczna głoska,
z pisz zawsze: rozbij, rozstaw,
bezwzględny, bezpiecznik, rozkaz.

(W. Gawdzik)

284. Dopisz przedrostki do podanych wyrazów.

bez- roz-
..ludny ..bić
..kresny ..kroić
..leśny ..kład
..planowy ..puścić
..celowy ..chodzić
..senny ..ciągnąc
..cenny ..gryźć
..silny ..kręcić
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285. Przepisz wyrazy. Zaznacz w nich przedrostki. 

Nadsyłać, na drukować, opisać, rozładować, podleczyć, 
pod trzymać, podróżny, posłuchać, odliczyć, odrutować, wje-
chać, przedpokój, przedszkole, zwinąć, nadążyć.

286. Do podanych wyrazów dodaj przedrostki wy-, u-, prze-, roz-, pod-, za-.

dech, strzał, chwyt, wóz, czyn, dać, siąść, rzucić

287. Przepisz. Zaznacz przedrostki. Powiedz, jaka spółgłoska występuje 
po nich.

zbić – spić zzielenieć – zsinieć
zdobyć – stopić zzuć – zsuwać
zginąć – skinąć zżółknąć – zszywać
zjechać – schodzić zdzierać – ścierać
zwolnić – sformować zdziwiony – ścisnąć
złapać – sczernieć scedzić – ścierpieć

Zapamiętaj! Przedrostek z- – piszemy przed spółgłoskami 
dźwięcznymi, a także przed s, ś, sz, h.
Przedrostek s- – piszemy przed spółgłoskami 
bezdźwięcznymi.
Przedrostek ś- – piszemy przed ć, ci.

288. Przepisz, dopisując przedrostki z-, s- lub ś-.

bić, dziwić się, paść, gubić, trzaskać, ciąć, wieźć, sunąć, 
ciągnąć, sadzić, szarzeć, rzucać, harmonizować, kończyć, 
chylić się, kosić, sinieć, siadać, szyć, cisnąć.

289. Uzupełnij wyrazy przedrostkami z- lub s-. Ułóż hasło wpisując 
początkowo wyróżnione litery z wyrazów z przedrostkiem z-, a 
następnie z przedrostkiem s-.
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290. Do podanych wyrazów dopisz odpowiedni przedrostek.

(roz-, roze-)brać (z-, s-)syłać
(bez-, bes-)skuteczny (z-, s-)burzyć
(roz-, roze-)przeć (z-, s-)powodować
(bez-, bes-)sporny (z-, s-)krzyczeć
(roz-, ros-)sypać (z-, s-)chodzić
(bez-, bes-)błędny (ś-, s-)cisk
(roz-, ros)prasować (ś-, s-)ciszać
(bez-, bes-)czynny (z-, s-)filmować
(roz-, ros)kwitać (z-, s-)toczyć
(bez-, bes)księżycowy (ś-, s-)cięcie

291. Porównaj podane połączenia wyrazowe.

częste odjazdy zależy od jazdy
sam się domyśli przysłuchać się do myśli
mieszkanie z przedpokojem stoi przed pokojem
podczerwony promień pod czerwony parasol

Zapamiętaj! Należy odróżniać przedrostki i przyimki.
Przedrostek – to część wyrazu, a przyimek – 
to osobny wyraz. Między przyimkiem a 
wyrazem, z którym jest związany, można 
wstawić inny wyraz: leży na stole, leży na 
dużym stole.

292. Uzupełnij zdania wyrazami: w, ze, nad, pod.

Ulepimy .... śniegu bałwana. .... śniegiem jest twardy lód. 
Sanki przewróciły się i wpadłem .... śnieg. .... śniegiem ster-
czały jedynie suche łodygi roślin.

Zapamiętaj! Przyimki służą do łączenia wyrazów w 
zdaniu.
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293. Przepisz podany tekst, otwierając nawiasy.

IDĘ (DO) TEATRU
(Z) plakatu (do) wiaduję się, że (w) teatrze kukiełkowym 

grają sztukę (pod) tytułem: „Kopciuszek”. (W) kładam (od) 
świętne ubranie. (W) kasie kupuję bilet. (W) szatni zosta-
wiam płaszcz (w) zamian (za) kółko (z) numerkiem. (Przed) 
wejściem (na) widownię kupuję program, czyli książeczkę, 
(z) której (do) wiaduję się, kto jest reżyserem i kto gra jakie 
role (w) tej sztuce. (Za) jmuję miejsce (na) widowni. Gong 
oznajmia (po) czątek (przed) stawienia. Ro zsuwa się kurty-
na, która (od)słania scenę. (W) czasie spektaklu nie (w) sta-
ję, nie rozmawiam, nie jem słodyczy. (W) przerwie mogę (po)
rozmawiać, pójść (do) toalety, (z) jeść coś (w) teatralnym bu-
fecie. (Po) skończonym (przed) stawieniu biję brawa.
294. Przeczytaj. Z każdego nawiasu dobierz odpowiedni wyraz. Wskaż 

części tekstu.

JAK MRUCZEK NA MYSZ POLOWAŁ
(Na, W) spiżarni coś chroboce, szeleści. To mysz! Wpuści-

ła Kasia kota. Niech ją złapie, bo zapasy zniszczy.
Skoczył kot jak czarna błyskawica! Brzęk, brzęk! Talerz 

spadł (od, z) półki, rozbił się (o, na) podłogę. A mysz smyk 
(przed, za) skrzynię. Kocisko (w, za) nią. Puff! pękła torba 
(od, z) mąką. Myszka wspina się (przed, na) stół, a kot biały 
jak młynarz hyc (między, pod) słoiki. Brzęk, brzdęk! Bums, 
ryms! Już (w, na) ziemi słój z konfiturami.

Smyrk, smyrk, schowała się mysz (do, z) szuflady! Wsa-
dza tam Mruczek łapę i drap, drap! Próbuje się dostać (do, 
od) środka. A szuflada jak nie huknie (pod, o) podłogę! Trach, 
bach! Sypie się pieprz (z, ze) słoika prosto (w, pod) nos kocu-
ra. Prycha Mruczek i kicha, drapie łapą (do, za) drzwi. Miau, 
miau! – prosi (o, po) ratunek.

Zajrzała mama (w, do) spiżarni i złapała się (za, w) gło-
wę. – A to kot niezdara! Ile szkody zrobił! Sto myszek nie 
nabroi tyle (przez, za) rok, co on (na, przez) godzinę!
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295. Ułóż zdania z wyrażeniami:

pod stołem, obok stołu, na stół, przy stole

296. Utwórz wyrażenia wykorzystując rzeczowniki z ramki.

pod liściem, pod kinem
za .......,  za .......
do .......,  do .......
nad .......,  nad .......
po .......,  po .......

liściem
liścia
liściem
liściu

kina
kinem
kinie
kinem

297. a) Wypisz przyimki w kolejności alfabetycznej. Dodaj do każdego  
    pasujący rzeczownik w odpowiedniej formie.

pod .... przed .... przy .... nad ....
w .... od .... na .... z ....
po .... za .... do .... przez ....

b) Ułóż i zapisz pięć zdań z powstałymi wyrażeniami.

§ 17. Przyrostek

298. Utwórz i zapisz wyrazy pokrewne. Czy mają one jednakowe zna-
czenie? Jaka część wyrazu wpływa na zmianę ich znaczenia?

 -ak  -ać
 -czyk  -elni a
chłop -piec czyt -eln y
 -ięc y  -elnik
 -stw o

Zapamiętaj! Część wyrazu, która stoi po rdzeniu i służy 
do tworzenia nowych wyrazów, nazywa się 
przyrostkiem.
Przedrostek i przyrostek są częścią tematu.
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299. Przy pomocy przyrostka -ek, utwórz i zapisz wyrazy.

buracz  bracisz
koszycz  dzbanusz
czajnicz  fartusz ek
kubecz ek dasz
wnucz  pusz
znacz  orzesz

300. Oddziel przyrostki w podanych wyrazach i zapisz w oddzielnych 
kolumnach. Dopisz do każdej kolumny po trzy nowe wyrazy z takimi 
samymi przyrostkami.

pisarz, pracownik, Dąbrowski, celnik, bramkarz, polski, 
ciągnik, Kowalski, malarz, chiński, drukarz, siewnik

301. Powiedz, jakich zdrobnień można używać, nazywając członków 
rodziny: 

mamą, tatę, babcię, dziadka, ciocię, wujka, 
córkę, syna, siostrę, brata. 

Możesz wykorzystać następujące przyrostki:
-usia, -eńka, -ka, -uś, -unio, -cia, -unia, 

-cio, -aszek, -yczka, -iszek, -eczek.

302. Podane połączenia wyrazowe zamień jednym wyrazem.

Wzór:  młody słoń – słoniątko.
 naczynie na sól –
 kobieta-nauczyciel –
 wykonany z drewna –
 istniejący przed wojną –
 człowiek obserwujący coś –
 urządzenie do odkurzania –
 sportowiec jeżdżący na nartach –
 miejsce, w którym zakręca droga –
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303. Zapisz wyrazy ukryte w rebusach. Wskaż rdzeń i przyrostki (roz-
wiązanie rebusu pisane od tyłu: AKŁÓZCZSP, AKZCĄR, ZCABĘRT, 
AKNYZCĘJAP).

 eni 

 a = z         p    ac = ę

 st    k   pa  

 awa = ę  e = a     ka   dziew 

304. Przepisz wyrazy. Zaznacz części składowe wyrazu: końcówkę, 
temat, rdzeń, przedrostek, przyrostek.

chłop – chłopstwo chmura – chmurka
rola – rolnik zły – złość
koń – koński lać – wylać
kamień – kamienisty myć – zmyć
wiązać – przywiązać celowy – bezcelowy
zboże – zbożowy imienny – bezimienny

305. Ułóż nowe wyrazy, dodając do wyrazów dom i szkoła przedrostki 
i przyrostki.

bez-, wy-, prze-, po-; 
-ka, -ek, -ownik, -eczek, -owy, -ny, -ić

306. Przepisz wyrazy, łącząc je w rodziny. Zaznacz rdzeń i części tematu, 
przy pomocy których zostały utworzone wyrazy pokrewne.

lodówka, kwiat, góral, kwiaciarnia, lód, góralka, kwiaciar-
ka, lodziarz, góra, lodowisko, pagórek, stół, farby, stołek, 
książka, stołowy, księgarnia, farbować, księgarz, stolarz, far-
biarnia, książeczka
307. Podane zdania uzupełnij zdrobnieniami.

Gdyby ........ nie skakała, to by ........ nie złamała. Lubię sło-
dycze, a najbardziej ........ Koleżanką Gucia jest ........ Maja.
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308. Utwórz i zapisz wyrazy, dopisując przyrostki.

 dozór – dozorca ucho – usz...
 koło – kol... rzeka – rzecz...
 stół – stol... kot – koci...
 urząd – urzęd... las – leś...

309. Przy pomocy przyrostków utwórz i zapisz rzeczowniki według wzo-
ru. Pamiętaj o wymianie głosek w rdzeniu.

Wzór:  po jeziorze – pojezierze; pod brodą – podbródek.
 pod dachem – ...-e pod głową – ...-ek
 na brzegu – ...-e pod nogą – ...-ek
 po boku – ...-e za ścianą – ...-ek
 pod ręką – podręcznik po domu – podomka
 na rogu – ...-nik po ziemi – ...-ka

Uwaga! Znaczenie nowych dla ciebie wyrazów poszukaj 
w słowniczku.

310. Podaj dziesięć nazw miejscowości z przyrostkami -ów, np. Piotr-
ków. Podkreśl przyrostek -ów.

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

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

311. Utwórz wyrazy pokrewne za pomocą przyrostka -ówka.

Wzór:  maj – majówka mak – ...............................
 widok – ........................ plac – ...............................
 złoty – .......................... siatka – .............................
 stal – ............................ klasa – ..............................

312. Dopisz jak najwięcej wyrazów pokrewnych do słów:

ósmy – ...............................................................................
zawrócić – ..........................................................................
ból – ...................................................................................
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CZĘŚCI MOWY. POWTÓRZENIE

313. Przypomnij sobie, jakie części mowy poznałeś w klasie 2. Podaj 
po trzy przykłady.

W z ó r :  Znam następujące części mowy:
 1. Rzeczownik: piekarz, książka, mrówka.
 2. ...
 3. ...

314. Przeczytaj wiersz. Wypisz wyróżnione drukiem wyrazy w trzech 
kolumnach według części mowy.

 CHORA SOSENKA
Na co chora ta sosenka,
co wyrosła w borze?
Stęka, kwęka cały dzionek:
„Ratuj mnie, doktorze!”
Przyleciała sikoreczka.
patrzy w prawo, w lewo:
„Pewnie ci się tylko zdaje,
boś ty zdrowe drzewo”.
I przyleciał szary wróbel,
sikorce zaprzeczył:
„Już po tobie, biedna sosno,
nikt cię nie wyleczy”.
Leci, pędzi dzięcioł z lasu,
w pień zastukał śmiało,
zjadł robaka, zjadł szkodnika,
drzewko wyzdrowiało.

 (Z. Kamieniecka)

315. Zapisz pięć rzeczowników, pięć przymiotników i pięć czasowników.

W z ó r :  Rzeczowniki:
 Przymiotniki:
 Czasowniki:
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316. Uzupełnij zdania odpowiednimi wyrazami, a w nawiasach obok 
napisz, jaka to jest część mowy.

W z ó r :  Dzieci zjeżdżają (czasownik) z górki na sankach.

... (...) uczy dzieci.

... (...) uczeń uczy się celująco.

... (...) czyści kominy.
Samolot ... (...) wysoko.
Nasza klasa ... (...) na wycieczkę.

317. Wypisz z wiersza „Walentynki” rzeczowniki, przymiotniki i czasow-
niki i wpisz je do tabeli.

Rzeczowniki Czasowniki Przymiotniki

WALENTYNKI

Mknie na wrotkach ruda Krysia
i uśmiecha się do Krzysia.
Lubię łyżwy, lubię sanki
i cichutki głosik Danki.
Łyżwy w lewo,
sanki w prawo,
Danka tuż, tuż ...
Brawo! Brawo!
Namaluje duże słońce
i obrazek dam Ilonce.
Agata lubi róże
i modre bratki,
a ja lubię –
zielone oczy Agatki.

 (Z. Rejniak)
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318. Z rozsypanek wyrazowych ułóż zdania i zapisz je. Podpisz znane 
ci części mowy.

1) lubię  zimę.  Bardzo  
2) malownicza  roku  Ta  dostarcza  pora  atrakcji.
 dzieciom  wiele
3) przygotował  ślizgawkę.  Już  mróz
4)  lód  z  na  łyżwami.  Pójdziemy
5) próżniaki  narzekają  Tylko  zmarzlaki  na  chłód. i

319. Do podanych wyrazów dopisz inne, potrzebne do ułożenia opowia-
dania na podstawie ilustracji. Ustnie ułóż opowiadanie pod tytułem 
„Łódka”.

Rzeczowniki: dzieci, chłopcy, dziewczynki, strumień, stru-
myczek, kałuża, błoto ... .

Czasowniki: bawili się, puszczali, wykonali, poszli, pośli-
zgnęli się, upadli ... .

Przymiotniki: szybki, rwący, mokry, grząski, śliski ... .
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§ 18. Rzeczownik

320. Obejrzyj obrazek. Wymień przedstawione na nim przedmioty. Na 
jakie pytania odpowiadają nazwy ludzi, zwierząt, roślin, rzeczy?

Zapamiętaj! Rzeczowniki, które są nazwami ludzi, odpo-
wiadają na pytanie kto?

Rzeczowniki, które są nazwami zwierząt, 
roślin i rzeczy, odpowiadają na pytanie co?

321. Wypisz w słupkach według podanego wzoru wyrazy:

W z ó r :  kto? co? co? co?
 ludzie? zwierzęta rośliny rzeczy
Róża, pióro, prosię, wrzos, królowa, królik, książka, zboże, 

mrówka, góral, ogórek, niemowlę, brulion, wiewiórka, źródło, 
wóz, próchno, żółw, Józef, dziecko, górnik, wróbel, jaskółka, 
inżynier, powój, agrest.
Zapamiętaj! Rzeczowniki, które odpowiadają na pytanie 

kto? nazywamy osobowymi.
Rzeczowniki, które odpowiadają na pytanie 
co? nazywamy nieosobowymi.
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322. Przepisz tekst zastępując rysunki rzeczownikami. Postaw do nich 
pytania.

Pędzą , mkną .

W saniach  roześmiane.

Oj, wyprawa to wspaniała!

Duży  bije brawa!

śnieg i  się uśmiecha.

Ale radość! Ale uciecha!

Dojechały .

 sypią ziarna.

Głodne  karmią.
 (Z. Rejniak)

323. Nazwij zjawiska przyrody przedstawione na rysunkach. Nazwy 
zjawisk to są też rzeczowniki. Opowiedz o swojej przygodzie w 
czasie burzy lub ulewnego deszczu.
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324. Wskaż rzeczowniki. O każdy zapytaj kto? albo co?

Nadeszła zima. Pola przykrył śnieg. Rzeki i stawy zama-
rzły. Zwierzęta mają ciepłe, puszyste futerka. Niedźwiedź, 
suseł i chomik zapadły w sen zimowy. Brzozy, buki i graby 
pogubiły liście. Tylko świerk i sosna pięknie się zieleni. Wśród 
drzew krzątają się ludzie. To leśnicy i harcerze dokarmiają 
zwierzęta.

325. Napisz trzy rzeczowniki osobowe i trzy nieosobowe. Ułóż z nimi 
zdania. Pomoże ci w tym wiersz.

TO JA, WIELKA LITERA...
Ja, Wielka Litera,
kłaniam ci się nisko!
Napisz mnie,
gdy piszesz
imię i nazwisko,

napisz mnie
w tytule,
po kropce
mnie napisz.

Bo gdy nie napiszesz,
powiem,
że się gapisz.

Bo: mają swe nazwy miasta,
 mają morza głębokie,
 kraje, maleńkie wioski,
 rzeki i góry wysokie,

 mają nazwy ulice,
 nawet zaułki ciasne –
 pisane wielką literą,
 bo to ich – IMIĘ WŁASNE!

 (K. Zielińska)
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Zapamiętaj! Nazwy planet, kontynentów, części świata, 
gór, rzek, krajów i ich mieszkańców piszemy 
wielką literą, aby wyróżnić je wśród wielu 
podobnych. 
Są to rzeczowniki własne.
Wszystkie inne rzeczowniki nazywamy po-
spolitymi i piszemy je małą literą.

326. Wypisz co trzecią literę, a powstaną nazwy stolic niektórych państw 
Europy.

ZKPWGRNSAWZGCDA
............ jest stolicą Czech.
FRKODILWJSTÒCAW
............ jest stolicą Ukrainy.
SKWURIGKLDBNOKO
............ jest stolicą Litwy.
OMBESEKBRMILASIMSN
............ jest stolicą Niemiec.
ZIMEROPSSRZKBDWOSA
............ jest stolicą Rosji.
URWKMAITRTESAWZISAROWLCA
............ jest stolicą Polski.

 Ułóż podobną wykreślankę dla swojego kolegi, dotyczącą stolicy 
wybranego państwa Europy. Skorzystaj z mapy Europy.

327. Wskaż rzeczowniki wydrukowane wielką literą. Uzasadnij ich pi-
sownię.

Ja i Wojtek pojedziemy do Krakowa, do wujka Adama. 
Chcemy wreszcie zobaczyć Wawel i słynną Smoczą Jamę. 
Wujek Adam mieszka nad Wisłą. Obiecał, że nas zabierze 
do Zakopanego. Z Krakowa jest blisko do Tatr, a wujek ma 
samochód.
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328. Ułóż zdania z podkreślonych wyrazów. Każde zdanie zacznij wielką 
literą, a zakończ kropką.

Nie zbliżaj się do Siwka, on kopie i gryzie. Och, z Krasulą 
też nie ma żartów, ona bodzie. Kasztana możesz dosiąść, 
to koń na biegunach. Nie bój się Burka, on nie gryzie dzieci. 
Kogut Boruta nie ucieka nawet przed psem Azorem, chociaż 
ten nicpoń dusi kury. Nie podchodź do niego, bo cię podzio-
bie i podrapie.

329. Odszukaj i napisz nazwę państwa i jego mieszkańców.

W z ó r :  Polska – Polacy.
Japończycy, Francja, Rosjanie, Polska, Chiny, Japonia, 

Amerykanie, Chińczycy, Francuzi, Anglia, Włosi, Rosja, Ukra-
ińcy, Czesi, Anglicy, Niemcy, Czechy, Włochy, Niemcy, Stany 
Zjednoczone Ameryki.

330. Napisz wielką lub małą literą.

(w)..arszawa, (w)..isła, (r)..zeka, (t)..atry, (o)..dra,  
(z)..amek, (k)..rólewski, (ł)..azienki, (w)..awel, (u)..lica, 
(k)..ościół, (k)..arpaty, (m)..iasto, (d)..niestr, (l)..wów,  
(b)..rzoza.

331. Przepisz, uzupełniając przykładami.

nazwy części świata: Azja, ............
nazwy krajów: Ukraina, ............
nazwy miast i wsi: Użhorod, ............
imiona i nazwiska ludzi: Julian Tuwim, ............
nazwy rzek: Dniepr, ............
nazwy gór: Bieszczady, ............
nazwy ulic: Głęboka, ............
imiona zwierząt: Reksio, ............
nazwy świąt: Nowy Rok, ............
nazwy mieszkańców różnych krajów: Rumun, ............
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332. Przepisz tekst, wyodrębniając zdania. Pamiętaj, że zdania zaczy-
namy pisać wielką literą.

Po długiej, mroźnej zimie zgłodniałe zwierzęta oczekują z 
niecierpliwością, nadejścia wiosny na przedwiośniu w drze-
wach zaczynają szybciej krążyć soki rośliny oczekują tylko 
paru cieplejszych dni, aby rozpocząć wzrost ludzie mają do-
syć kożuchów i śliskich ulic czekają na wiosnę.

333. Spróbuj utworzyć jak najwięcej wyrazów, zmieniając w każdym 
tylko jedną literę.

woda woda woda
w a da m oda wo l a
p ada mo w a ...
pa r a ... ...
k ara
ka w a
ka s a
m asa
ma t a
t ata

§ 19. Liczba rzeczowników

334. Uzupełnij zdania zgodnie z treścią obrazków.

 
 Jeden ..., dwoje ... .

 Jedna ..., kilka ... .
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Zapamiętaj! Rzeczownik występuje w dwóch liczbach: 
liczbie pojedynczej (łódź, kot) i liczbie mno-
giej (łodzie, koty).
Dopisując liczbę mnogą rzeczowników, moż-
na objaśnić ich pisownię (chleb – chleby, 
staw – stawy).

335. Przeczytaj głośno podane rzeczowniki. Porównaj wymowę z ich 
pisownią. Dopisz liczbę mnogą i wyjaśnij pisownię.

Wzór:  kwiat – kwiaty owad –
 ogród – miód –
 gałąź – głaz –
 krzew – sad –
 pociąg – wóz –

336. Przeczytaj tekst i wypisz po pięć rzeczowników w liczbie pojedyn-
czej i mnogiej.

Pewnego ranka Piotruś w pośpiechu wyszedł z domu. Na-
gle zaczął padać rzęsisty deszcz. Chłopiec szybko schronił 
się pod daszkiem. Na szczęście w pobliżu przechodzili dwaj 
koledzy. Obaj mieli parasole. Zaproponowali Piotrusiowi swo-
ją pomoc. Niestety, tak go niezręcznie ochraniali, że po chwili 
był cały mokry.

337. Przepisz. Rzeczowniki, umieszczone w nawiasie, postaw w liczbie 
mnogiej.

W szkolnym ogródku (dziecko) wykonują różne (praca). 
Wszyscy mają wyznaczone (zadanie). Pierwsza grupa grabi 
(liść) i wywozi (taczka) na śmietnik. Inni (chłopiec) zbiera-
ją uschnięte (gałąź). (Dziewczynka) starannie przygotowują 
(grządka) pod siew (ogórek). Wszyscy pracują solidnie. Cie-
szą się, że wkrótce będzie urodzaj.

338. Napisz pięć rzeczowników, w których występuje ż i pięć rzeczow-
ników, w których występuje ó. Utwórz liczbę mnogą.

W z ó r :  żuk – żuki;  wróbel – wróble.
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339. Podane rzeczowniki podziel na dwie grupy. Ze względu na liczbę – 
umieść je w filiżankach.

Dąb, reżyserzy, wzgórza, ząb, grządki, orzeł, chwila, bo-
haterowie, żabki, dęby, wzgórze, reżyser, chwile, orły, boha-
ter, grządka, żabka, zęby.

340. Uzupełnij tabelkę według wzoru.

liczba pojedyncza liczba mnoga
róża róże
różdżka

żarówki
krzew

hipopotamy
taksówka

rowy
huśtawka

pióra

341. Podkreśl rzeczowniki w liczbie pojedynczej, a czasowniki w liczbie 
mnogiej:

– grzyby, rosną, brzoza, stoi, rów, ołówki, piszemy, stół, 
niesie, krzyczą;

– tramwaj, okno, lecą, mówi, niosą, koszyk, wózki, har-
cerz, wożą, mówią, kosi, kot;

– ławki, skowronek, śpiewamy, poluje, róża, trawa, motyle, 
grają, gram, stoją, mówili;

– skakały, dziecko, krzesło, szafy, leci, książka, leżymy.
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§ 20. Rodzaj rzeczowników

342. a) Nazwij rysunki odpowiednim rzeczownikiem. Pomogą ci w tym 
rymowanki.

 
 TEN... TA...
W zoo czuję dżungli zew, Zdradzi ją wesoła minka,
gdy zęby szczerzy ten ... sympatyczna ta ...

TO...
Dzisiaj ochotę mam straszną,
by schrupać właśnie to ...

b) Do każdego rysunku dopasuj wyrazy ten, ta lub to.

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

Zapamiętaj! Każdy rzeczownik ma tylko jeden rodzaj (rze-
czowniki nie odmieniają się przez rodzaje).

(on, ten) wyścig, widelec, żołnierz – rodzaj męski
(ona, ta) piosenka, gitara, sąsiadka – rodzaj żeński
(ono, to) powitanie, krzesło, pisklę – rodzaj nijaki
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343. Określ rodzaj rzeczowników nazywających postaci i przedmioty 
na obrazku.

rodzaj męski (ten) ...
rodzaj żeński (ta) ...
rodzaj nijaki (to)...

344. Przepisz wyrazy i dopisz do każdego słupka po trzy wyrazy odpo-
wiedniego rodzaju.

prosię 
pióro 
okno

…
    

piekarz 
zeszyt 
struś 

...
    

małpa 
lampa 
trawa 

...

345. Wśród rozsypanych liter spróbuj znaleźć jak najwięcej rzeczowni-
ków rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego. Pamiętaj, że tworząc 
wyrazy, możesz poruszać się tylko w dwóch kierunkach – z lewa na 
prawo () i z góry na dół (). Niektóre litery mogą być użyte kilka razy.

rodzaj męski (on): orzeł, ...
rodzaj żeński (ona): ...
rodzaj nijaki (ono): ...

T  E  L  E  W  I  Z  O  R  Z  E Ł
E  N  C  Y  K  L  O  P  E  D  I A
C  Z  O  Ł  O  Ó  R  Ą  M  A  Y W
Z  Ł  O  T  O  D  R  K  O  N  I K
K  R  Z  E  S  Ł  O  Ń  N  I  Ć A
A  R  M  I  A  N  T  Y  T  E  Z A
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346. Dopasuj każdy rzeczownik do odpowiedniego wyrazu.

pies chłopiec dziewczynka dziecko prosię
borsuk ten stół gęś ta pani pióro to źródło
dzięcioł rzeka sarna łóżko podwórko

347. Wpisz podane rzeczowniki w odpowiednie miejsca.

kwiat, kotka, krzesło, nauczyciel, pióro, 
żarówka, fotel, królewna, cielę

Rodzaj męski Rodzaj żeński
(ten) wygodny – (ta) śpiąca –
(ten) mądry – (ta) czarna –
(ten) piękny – (ta) świecąca –

Rodzaj nijaki
(to) drewniane –
(to) brykające –
(to) pawie –

348. Przed każdym z rzeczowników napisz według wzoru jeden z wyra-
zów: ten, ta, to. Na końcu każdego wiersza napisz wspólną nazwę 
podanych przedmiotów.

W z ó r :  ten kompot, ta herbata, to mleko – to są napoje.
..... kompot, ..... herbata, ..... mleko – to są .....
..... wróbel, ..... jaskółka, ..... przepiórka – to są ..... 
..... barszcz, ..... fasolówka, ..... grochówka – to są .....
..... brzoza, ...... osika, ...... dąb – to są – ......
..... goździk, ...... róża, ...... konwalia – to są – ...... 

349. Określ rodzaj podanych rzeczowników. W nawiasach wpisz te 
rzeczowniki w początkowej formie.

W z ó r :  kaskaderzy – (kaskader) – r. m.
 kabinach –
 lotnisk –
 powietrzem –
 lotników –
 lądowaniu –



127

350. Przeczytaj. Wypisz wyróżnione wyrazy, utwórz od nich liczbę po-
jedynczą odpowiadającą na pytania kto? lub co? Napisz, jakiego 
one są rodzaju.

POWĄCHAJ, KTÓRA GODZINA
Czy można wydać takie polecenie? Przecież godziny nie 

pachną! Dziś z wąchania zegarka nic nam rzeczywiście nie 
przyjdzie. Ale kilka tysięcy lat temu były w Chinach zegary 
ogniowe, w których o każdej godzinie spalał się knot, wyda-
jący inny zapach. Dzięki temu wiedziano, która jest godzina.

(z “Płomyczka”)

Zapamiętaj! Rodzaj rzeczownika określamy na podstawie 
początkowej formy (liczba pojedyncza, pyta-
nie: kto? lub co?).

okrętom (co? okręt) – rodzaj męski
różach (co? róża) – rodzaj żeński
słońcem (co? słońce) – rodzaj nijaki

351. Przeczytaj. Wypisz z tekstu rzeczowniki. Postaw do nich pytania, 
zaznacz końcówki. Zwróć uwagę na pisownię wyrazów z h/ch.

Wychowawca pokazywał uczniom chrabąszcza. Nagle 
owad uciekł i schronił się za zasłoną. Nauczyciel otworzył 
okno i chrabąszcz odleciał. Usiadł na wierzchołku chabra.
Zapamiętaj! Rzeczownik może odpowiadać na pytania: 

kto? co? kogo? co?
kogo? czego? kim? czym?
komu? czemu? (o) kim? (o) czym?
i zmieniać swoje zakończenia.
Jeż, jeża, jeżowi itd. – jest to ten sam wyraz 
użyty w różnych formach.

352. Zastąp rysunki rzeczownikiem jeż w odpowiedniej formie.

Idzie . Nie łap . Zwróć  wolność. 

Nie baw się z . Idź sobie dalej, !
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353. Połącz wyrazy z rzeczownikami z nawiasów. Oznacz końcówki 
rzeczowników i napisz pytania na które odpowiadają.

W z ó r :  jadę (tramwaj) – jadę (czym?) tramwajem
drzemie przy (telewizor) nie ma (pogoda)
pije z (kubek) pomagam (mama)
pracuje z (podręcznik) spotkałam (Basia)
przechodzę przez (jezdnia) potrzebuję (ołówek)

354. Dopisz różne formy podanych rzeczowników według wzoru. Za-
znacz końcówki wpisanych wyrazów.

żarówka Wczoraj Maciek kupił żarówk ę .
Przyglądam się nowej żarówc e .

schody Wchodzą po stromych ........... .
Jechałam ruchomymi ........... .

wstążka Ania pożyczyła od koleżanki .......... .
Nie mogłam znaleźć tej zielonej ............ .

filiżanka Piję herbatę w ........... .
Mama pochwaliła się nową ........... .

szklanki Napoje podano w ........... .
Zabrakło kilku ........... .

wróbel Widziałam przed chwilą ........... .
W zeszłym roku opiekował się chorym ...... . 

ołówki W moim piórniku nie ma ........... .
Lubię rysować miękkimi ........... .

355. Znajdź w tekście powtarzający się rzeczownik. Zastąp go wyrazami: 
ją, niej, ona lub pomiń go i przepisz zmieniony tekst do zeszytu.

Na starym dębie chłopcy zauważyli małą tabliczkę. Wojtek 
chciał zdjąć tabliczkę. Wojtek chciał zdjąć tabliczkę z drzewa, 
ale Tomek powiedział, że tabliczka została tam powieszona 
specjalnie. Tabliczka oznacza stare, zabytkowe drzewo – po-
mnik przyrody. Wojtek przeczytał, co było napisane na ta-
bliczce i przyznał rację koledze.
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356. W poniższych zdaniach brakuje pewnych rzeczowników. Odgadnij, 
o jakie chodzi. Wpisz je w odpowiedniej formie.

1. Półka wisi na ścianie, a na niej stoją książki.
2. Miałam wielu kolegów, ale ani jednego prawdziwe-
go ............ .
3. Przyglądam się starej ............, w której wiszą nasze 
ubrania.
4. Widzę ............, która w poszukiwaniu sera wyszła z 
norki.
5. Wychodzę z ............ na spacer, prowadząc go na 
smyczy.
6. Pamiętam o ............ w dniu jej święta 21 stycznia.
7. Przyglądam się ............, z którego opadają liście.
8. Widzę ............, który mruczy, wygrzewając się na słońcu.

357. Dokończ zdania.

Rzeczowniki są to nazwy ............, ............, ............, ............ .
Mają dwie ............ i trzy ............ . 
Odpowiadają na pytania: ............ lub ............ .

§ 21. Przymiotnik

358. Nazwij rysunki. Opisz je, korzystając z wyrazów umieszczonych 
w ramce.

kwadratowe, szeroka, duży, stary, 
czerwona, duża, groźny, stara, ozdobne
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359. Przepisz tekst i podkreśl w zdaniach wyrazy, które nazywają cechy 
przedmiotów, zwierząt i ludzi.

Biedny Kopciuszek musiał sprzątać cały dom. Wstrętna 
macocha nie pozwoliła Kopciuszkowi pójść na uroczysty bal. 
Dobra wróżka podarowała dziewczynie piękną suknię i złote 
pantofelki.

Żółta dynia za sprawą czarodziejskiej różdżki przemieniła 
się w elegancką karocę.

Małe myszki stały się białymi końmi.
Za sprawą czarów Kopciuszek poznał i pokochał bogate-

go Księcia.
Zapamiętaj! Wyrazy, które podkreśliłeś nazywamy przy-

miotnikami. Nazywają one cechy przedmio-
tów, zwierząt, roślin oraz ludzi i odpowiadają 
na pytania jaki? jaka? jakie?

360. Do jakich rzeczowników odnoszą się właściwości podanych niżej 
przymiotników?

 cicha, mroźna, gwieździsta – noc.
 chłodna, przeźroczysta, źródlana – ...
 puszysty, miękki, biały – ...
 dobry, wierny, czujny – ...
 krótki, pochmurny, mroźny – ...
 smaczne, soczyste, czerwone – ...

361. Przeczytaj opis sarenki. Dzięki którym wyrazom możesz sobie lepiej 
wyobrazić, jak wyglądała sarenka? Na jakie odpowiadają pytania? 
Jak je nazywamy?

SARENKA
Weszła do izby, lekko stukając kopytkami po gładkich, olej-

nych deskach podłogi. Wyciągnęła łebek na długiej szyi i poru-
szała nim chwilkę, z uważną ciekawością węsząc. Nosek miała 
czarny, a na wielkich, smutnych oczach ruszały się rzęsy długie 
jak frędzle. Miała krótkie, puszyste, gęste, brązowe futerko.

(wg Z. Nałkowskiej)
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362. Przeczytaj zdania. Przepisz, uzupełniając przymiotnikami wyróż-
nione rzeczowniki, żeby wypowiedź stała się dokładniejsza.

BURZA
Na niebie pojawiła się chmura. Zrobiło się ciemno. Za-

czął dąć wiatr. Błysnęła błyskawica. Rozległ się grzmot, lunął 
deszcz.

363. Przepisz zdania, uzupełniając je przymiotnikami.

Zima bywa chłodna, a lato ...
Dzień był ciepły, a noc ...
Krzak niski, a drzewo ...
Śmietana gęsta, a mleko ...
Cytryna kwaśna, a gruszka ...

364. Do podanych przymiotników dobierz przymiotniki o znaczeniu 
przeciwstawnym.

W z ó r :  zimny dzień – gorący dzień.
Jasny płaszcz, mętna woda, szeroki pas, bliski przyjaciel, 

białe płótno, niski człowiek, gruby ołówek, słodki napój.

365. Przepisz, zastępując wyróżnione przymiotniki wyrazami blis-
koznacznymi.

W ciemnym borze mieszkała w dziupli dużego dębu śmi-
gła wiewióreczka. Wesoło skakała po gibkich gałązkach 
drzew, łuskała sosnowe i jodłowe szyszki. Gdy zbliżała się 
jesień, chrupała pyszne orzeszki, co obficie oblepiały krza-
czki leszczyny. Nie zapominała zapobiegliwa wiewióreczka i 
o srogiej zimie. Znosiła do swego gniazdka w dziupli spore 
zapasy żywności.

cienisty, zwinny, potężny, skrzętny, 
giętki, pokaźny, apetyczny, surowy
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366. Podane wyrazy wstaw w odpowiednie kolumny.

biały, mądrość, gorzki, dobry, słodki, choroba, głupi, czar-
ny, ciepło, radość, zdrowy, biel, smutny, chory, radosny, go-
rycz, ciepły, dobro, mądry, zimny, zły

rzeczownik przymiotnik
przymiotnik o znaczeniu 

przeciwstawnym

gorycz gorzki słodki
... ... ...
... ... ...

367. Utwórz przymiotniki od rzeczowników według wzoru. Zaznacz 
przyrostki, przy pomocy których zostały utworzone.

dąb – dębowy skóra – skórzany
klon – wełna –
ogród – bawełna –
sosna – szkło –

368. Utwórz przymiotniki od podanych niżej rzeczowników, przymiotni-
ków i czasowników.

 dom – domowy zimny – zimnawy jadać – jadalny
 pole – ciepły – pisać –
 rzeka – wąski – czytać –
 las – płytki – rozmawiać –
 jodła – niski – budować –
 mróz – lekki – pracować –
 śnieg – gładki – dokuczać –
 wiatr –  biały – lenić się –
 papier – rudy – łączyć –
 masło – błękitny – huczeć –
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§ 22. Liczba i rodzaj przymiotników

369. a) Przeczytaj. Wybierz z opisu wyrazy odpowiadające na pytania:

jaki? jaka? jakie?
... ... ...

OPIS PIÓRNIKA
Mam bardzo ładny piórnik. Jego przód ozdobiony jest po-

stacią pięknej królewny, ubranej w kolorowy strój. Wokół piór-
nika znajduje się zamek błyskawiczny. W środku jest mnó-
stwo rzeczy: miękka gumka, żółty ołówek, ostra temperówka, 
nowe pióro, sześć długopisów oraz drewniane pudełko, które 
zamieszkuje mój przyjaciel – żółw Tuptuś. Takiego piórnika 
każdy może mi zazdrościć.
b) Rozwiąż rebus. Powiedz, czyj to piórnik?

 o = nik  і

Zapamiętaj! Przymiotniki odmieniają się przez liczby, ro-
dzaje i pytania.
Przymiotniki w liczbie pojedynczej mają trzy ro-
dzaje: męski, żeński i nijaki. Ich rodzaj zależy 
od rodzaju rzeczownika, z którym się łączą.

370. Do podanych niżej rzeczowników dopisz przymiotniki. W nawiasie 
postaw odpowiednie pytanie. Określ rodzaj przymiotników.

Wzór:  rzeka (jaka?) szeroka, bystra, płytka (r. ż.).
 niebo (...) ..., ..., ... (...)
 las (...) ..., ..., ... (...)
 miasto (...) ..., ..., ... (...)
 żołnierz (...) ..., ..., ... (...)
 drzewo (...) ..., ..., ... (...)
 jesień (...) ..., ..., ... (...)
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371. Połącz rzeczownik z określającymi je przymiotnikami. Zapisz po-
wstałe pary.

powietrze brzydkie
czekolada  wilczy
dzień wysokie
tulipan mroźne
apetyt upalny
kaczątko słodka
obcasy czerwony

Zapamiętaj! Przymiotniki w zdaniu zawsze łączą się z rze-
czownikiem. Ich rodzaj i liczba zależą od ro-
dzaju i liczby rzeczownika, z którym się łączą.

372. Do podanych przymiotników dopasuj rzeczowniki w odpowiedniej 
formie.

 książka  piłka
interesujące mecz mały samochód
 malarstwo  radio

 dziewczynka  dom
sympatyczna kolega wysoka budowla
 dziecko  drzewo

 słonecznik  rycerz
żółte wstążka odważny kobieta
 opakowanie  kaczątko

373. Podane niżej przymiotniki ułóż w trzy grupy według rodzaju. Dodaj 
do każdego rzeczownik.

W z ó r :  r.m. r. ż. r. n.
 młody człowiek żółta róża wysokie drzewo
Młody, wysokie, żółta, łagodny, dobre, pilna, śliczna, czy-

sty, wesoła, głęboka, szeroki, niskie, miękka, wspólny, czarne, 
niebieski, kwaśna, słodka, skalisty, strome, zimowy, wietrzny, 
dobra, małe, ciepła.
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374. Przeczytaj rebusy i napisz odpowiedzi. Określ rodzaj przy miotników. 
Opowiedz, jaka jest twoja koleżanka lub twój kolega? (Rozwiązanie 
rebusu pisane od tyłu: AGELOK YRBOD OT ŁEWAP; AKNAŻELOK 
AŁIM OT AKNA).

 eł 100  bry   ga

 
s
 m ń żak

kto? jaki?

 to   żan  

szkl p = m p = k lot
kto? jaka?

375. Dopasuj po dwa odpowiednie określenia miesięcy, zapisz je.
styczeń – upalny, mroźny
luty – najkrótszy, zielony
marzec – jesienny, deszczowy
kwiecień – kolorowy, gorący
maj – kwiecisty, gorący
czerwiec – pachnący, lodowaty
lipiec – wakacyjny, zimny
sierpień – letni, smutny
wrzesień – pochmurny, zimowy
październik – złoty, wiosenny
listopad – dżdżysty, słoneczny
grudzień – świąteczny, pierwszy

376. Przeczytaj połączenia wyrazowe. Zastanów się, jakie to są rzeczow-
niki – osobowe czy nieosobowe. Przepisz je w dwóch kolumnach, 
zwróć uwagę na końcówki.

wysocy chłopcy wzorowe uczennice
dzielni żołnierze wesołe pieski
wzorowi uczniowie wysokie drzewa
starsi bracia starsze siostry 
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Zapamiętaj! Przymiotniki w liczbie mnogiej mają dwa ro-
dzaje: męsko osobowy i niemęskoosobowy.
Przymiotniki męskoosobowe określają rze-
czowniki osobowe rodzaju męskiego i odpo-
wiadają na pytanie jacy? (sławni malarze, 
wybitni poeci).
Przymiotniki niemęskoosobowe określają 
wszystkie pozostałe rzeczowniki i odpowiada-
ją na pytanie jakie? (małe kotki, dobre dzieci).

377. Do podanych rzeczowników z przymiotnikami dopisz formę liczby 
mnogiej.

znany łyżwiarz – ... kędzierzawa Murzynka – ...
pracowity robotnik – ... małe jagnię – ...
zdolny kompozytor – ... miłe dziecko – ...

głodny wilk – ...
zielona trawa – ...
biały bocian – ...

378. Do podanych niżej przymiotników dopisz odpowiednie rzeczowniki. 
W jednej kolumnie wypisz połączenia wyrazowe w formie męsko-
osobowej, w drugiej zaś – w formie niemęskoosobowej.

W z ó r : Forma męskoosobowa Forma niemęskoosobowa
 młodzi uczeni drewniane domy
Krzykliwe, hałaśliwi, grzeczne, schludne, posłuszni, wyso-

kie, wysocy, drogie, drewniane, głębokie, pracowici, sprawie-
dliwi, dobrzy.
379. Przepisz, uzupełniając zdania przymiotnikami w odpowiedniej for-

mie. Określ ich liczbę i rodzaj.

Niedaleko naszej wsi znajduje się (głęboki) jezioro. 
Brzegi jeziora zarosły (gęsty) trzciną.
Do jeziora prowadzi (ładny) droga.
Nad jezioro przychodzimy łowić (duży) ryby.
Za jeziorem widoczna jest (zielony) łąka. 
Wczesnym rankiem po jeziorze płynie dużo (rybacki) łódek.
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380. Podane niżej połączenia wyrazowe zapisz w liczbie mnogiej i określ 
ich rodzaj (r. mos. lub r. nmos.)

W z ó r : ładny chłopiec – ładni chłopcy (r. mos.).
prosta droga –
wesoła pieśń –
odważny żołnierz –
silny wiatr –
 dobry lekarz –
 gęsty las –
 dzika koza –
 dzielny podróżnik –
 wybitna poetka –
 serdeczna koleżanka –

381. Przepisz podane rzeczowniki i dopisz odpowiednie przymiotniki 
według wzoru.

Wzór:  mebelki z drewna, czyli (jakie?) drewniane.
 zwierzątka ze szmatek, czyli (jakie?) ............ .
 samochodziki z blachy, czyli (jakie?) ............ .
 klocki z plastiku, czyli (jakie?) ............ .
 wazoniki z gliny, czyli (jakie?) ............ .
 bombki ze szkła, czyli (jakie?) ............ .
 zajączki z cukru, czyli (jakie?) ............ .
 Mikołaje z czekolady, czyli (jakie?) ............ .
 pudełka z kartonu, czyli (jakie?) ............ .

382. Połącz rzeczowniki z odpowiednimi przymiotnikami, zapisz je.

W z ó r :  gliniany wazonik.
Rzeczownik: wazonik, bukiet, jarzębina, trawa, liście,
 wrzos, wrażenie, dni.
Przymiotniki: sucha, gliniany, jesienny, barwne, liliowy,
 długie, miłe, czerwona.
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383. Wypisz rzeczowniki wraz z przymiotnikami, postaw do nich pytania, 
określ liczbę i rodzaj przymiotników.

W z ó r :  na ilustracji (jakiej?) kolorowej – l. p., r. ż.
Na kolorowej ilustracji przed-

stawiono świąteczny stroik. 
W misce umieszczono gałąz-
ki świerkowe, listki mahonii, 
sosnową szyszkę i srebrną 
świeczkę. Na choince powie-
szono kolorowe bombki, papie-
rowy łańcuch i trzy fioletowe ku-
leczki.

Takim stroikiem możemy 
udekorować świąteczny stół.

384. Przepisz, zmieniając liczbę pojedynczą na mnogą.

Wczoraj po południu odwiedził mnie kolega. Jest to pilny 
uczeń a zarazem wesoły chłopiec. Mój kolega jest zawsze 
uprzejmy w stosunku do starszych. Młodszy jego brat jest je-
szcze przedszkolakiem. Mały chłopiec we wszystkim słucha 
swego starszego brata.
Zapamiętaj! Łącząc się z różnymi formami rzeczowników, 

przymiotniki zmieniają odpowiednio swoje 
końcówki.

385. Przepisz zdania i uzupełnij je przymiotnikami.

Samolot jest ....... niż pociąg.
Zima jest ....... niż lato.
Dzień w czerwcu jest ....... niż w styczniu.
Drzewo jest ....... niż krzak.
Uczeń trzeciej klasy jest ....... od pierwszaka.

Zapamiętaj! W przyrostkach przymiotników -szy, -ejszy 
piszemy zawsze sz (słodszy, grzeczniejszy).
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386. Przepisz, uzupełniając luki.

Ozdobą Wołyni są jeziora. Woda w nich jest czysta, prze-
zroczysta. Piaszczyste brzegi jezior otaczają sosnowe lasy. 
Na wielu jeziorach spotykamy mniej..e lub więk..e wysepki. 
Najpiękniej..e, najwięk..e i najczyst..e jeziora znajdują się w 
okolicach Szacka. Są one najbogat..e w ryby.

387. Od podanych w ramce przymiotników utwórz nowe wyrazy przy 
pomocy przyrostków -szy, -ejszy i przedrostka naj- według wzoru.

W z ó r :  szeroki  szerszy  najszerszy.

stary, pilny, słodki, smaczny, słaby, kwaśny, 
piękny, młody, ładny, krótki, łatwy

388. Uzupełnij informację i zapamiętaj ją.

Wyrazy odpowiadające na pytania: jaki? ............?, 
............? to ............ .

Przymiotniki oznaczają cechy ............, ............, ............ i 
............ .

389. Przepisz. Zastąp przymiotniki w nawiasach wyrazami blisko-
znacznymi.

1. Nad nami rozciągało się (pogodne) niebo.
2. Janek jest zawsze (uprzejmy).
3. W tym roku mieliśmy w czasie wakacji (nieładną) pogodę.
4. W zimie nad morzem wieją (gwałtowne) wiatry.
5. W maju dni są (jasne).

390. Dokończ tekst. Dokładnie opisz drzewo, które ci się najbardziej 
podoba. W opisie użyj jak najwięcej przymiotników.

Słoneczny wiosenny dzień. Spaceruję w pobliskim parku. 
Znam w nim każde drzewo. Są tu drzewa, które podziwiam 
przy każdej pogodzie – i latem, i jesienią, i zimą, i wiosną. 
Szczególnie podoba mi się ............ .
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391. Przepisz. Uzupełnij zdania wybranymi przymiotnikami.

BRZOZA
Brzoza jest (jakim? – 1) drzewem. 

Ma ona pień (jaki? – 2) i (jaki? – 2). 
Jest on pokryty (jaką? – 3) i (jaką? – 
3) korą. Jej (jakie? – 4), (jakie? – 4) 
gałązki i (jakie? – 5) listki kołyszą się 
nawet przy (jakim?) – 6) wietrze.

Przymiotniki: 
(1) ślicznym, miłym, pięknym;
(2) wysoki, smukły, okrągły, 
strzelisty;
(3) gładką, białą, bielutką, jasną;
(4) wiotkie, cienkie, długie;
(5) drobne, delikatne;
(6) słabym, niewielkim, lekkim.

§ 23. Czasownik. Odmiana czasownika  
przez osoby i liczby

392. Uzupełnij zdania wyrazami z ramki nazywającymi czynności.

Baba Jaga (co robi?) ....... dzieci.
Kopciuszek (co robi?) ....... mieszkanie.
Żaba (co robi?) ....... w księcia.
Czerwony Kapturek (co robi?) ....... do babci.
Królewna Śnieżka (co robi?) ....... krasnoludkami.

idzie, straszy, opiekuje się, sprząta, zmienia się

Zapamiętaj! Wyrazy, oznaczające czynności, wskazujące, 
co robi przedmiot albo co się z nim dzieje, 
nazywamy czasownikami. Czasowniki od-
powiadają na pytania: co robi? co się z kimś 
lub czymś dzieje?
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393. Wszystkie zwroty wpisz w odpowiednie miejsca w tabeli według 
wzoru. W każdym z nich podkreśl czasowniki.

pranie się suszy, kret ryje, pies szczeka, 
lampa stoi, dziewczynka się bawi, książka leży, 

lód się topi, kominiarz wspina się

Co robi? Co się z kimś lub czymś dzieje?
kret ryje

394. Wśród wyrazów w ramce ukryły się czasowniki. Spróbuj je wszyst-
kie odnaleźć. Wypisz je, podkreśl pierwsze litery. Ułożone kolejno 
utworzą hasło.

czyta, ławka, brzydki, ziewa, słoń, atakuje,  
książka, stoi, źle, bieg, ofiarowuje, zebra,  

policjant, wącha, spodnie, czerwony, niesie,  
górnik, okno, idzie, masło, gorzki,  

kopie, owocowy

395. Dopasuj czasowniki o podobnym znaczeniu.

W z ó r :  chowa się – skrywa się.
fruwa, pracuje, boi się, trudzi się, tworzy się, 
lata, wirują, błyszczy, wrzeszczą, kręcą się, 
kieruje, winszują, skrzy się, życzę, krzyczą, prowadzi

396. a) Przepisz, dobierając odpowiedni wyraz z nawiasu. Podkreśl w 
każdym zdaniu podmiot i orzeczenie.

Długo (chodziły, brodziły) dzieci po dąbrowie. Wtem (zoba-
czyły, spostrzegły), że z dala (błyskają, migocą) złote połyski 
ogniska. Dzieci (zatrzymały się, przystanęły) na chwileczkę, 
a potem (pośpieszyły, poleciały) do ogniska.

b) Z pozostałymi w nawiasach wyrazami ułóż zdania.
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397. Wypisz parami czasowniki o znaczeniu przeciwstawnym.

Żegna się, milczy, wita się, chwalą, brudzi, mówi, ganią, 
czyści, zamyka, płacze, smuci się, próżnuje, psuje, kładzie 
się, bierze, odjeżdża, wstaje, rozbiera się, grzeje, pada, chło-
dzi, przyjeżdża, ubiera się, daje.

398. Uzupełnij tekst podanymi czasownikami. Podkreśl najważniejsze 
wyrazy (podmiot i orzeczenie).

usypał, wirował, skrzypi, pada, skrzy się, prószył, przykrył

Od rana ........... śnieg. Najpierw ........... drobniutki śnieżek. 
........... ziemię cienką warstwą. Potem śnieg ........... coraz 
większymi płatkami. ........... wielkie zaspy. Teraz przyszedł 
mróz i dlatego śnieg ........... . W słońcu ........... wielobarwnie.
Zapamiętaj! W czasownikach rozróżniamy liczbę 

pojedynczą i mnogą.

399. Przepisz tekst, zmieniając go tak, aby była mowa nie o jednym 
uczniu, ale o uczniach.

Uczeń otwiera książkę i zeszyt. Czyta zadanie. Przepisuje 
do zeszytu. Zapisuje rozwiązanie. W końcu pisze odpowiedź. 

400. a) Uporządkuj zdania w takiej kolejności, aby otrzymać wypowiedź 
dzieci o tym, jak spędziły ferie zimowe.

W domu czytaliśmy książki, graliśmy w różne gry.
Przez dwa tygodnie odpoczywaliśmy od nauki.
Jeździliśmy na sankach, nartach i łyżwach.
Miło spędziliśmy minione ferie.
W tym czasie bawiliśmy się z koleżankami i kolegami.

b) Przepisz uporządkowane zdania, zmieniając formę czasowników z 
liczby mnogiej na pojedynczą.

401. a) Przepisz tekst i uzupełnij według wzoru. Podkreśl czasowniki.

Mówią o sobie: (ja) sprzątam mieszkanie, zamiatam, myję.
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Mówią do kolegi: (ty) sprzątasz mieszkanie, ..., ... .
Mówią o koledze: (on, ona, ono) sprząta mieszkanie, ..., ... .

b) Zwróć uwagę, że czasowniki trzy razy zmieniły formę.

osoba pierwsza – (ja) sprzątam
osoba druga – (ty) sprzątasz
osoba trzecia – (on, ona, ono) sprząta

402. Dopisz odpowiednie formy czasowników według wzoru.

ja ty on, ona, ono
dziękować dziękuje dziękujesz dziękuję
podawać ... ... ...

hałasować ... ... ...
czuć ... ... ...

zakłócać ... ... ...
słuchać ... ... ...

403. Porównaj kolumny.

(ja) czytam (my) czytamy
(ty) czytasz (wy) czytacie
(on) czyta (oni) czytają

Zapamiętaj! Czasowniki mają trzy osoby w liczbie poje-
dynczej i liczbie mnogiej. Jest to odmiana 
czasownika przez osoby i liczby.

404. Uporządkuj zdania. Wypisz czasowniki, określ ich liczbę i osobę.

Kasia i Paweł popędzały ją i straszyły, że spóźni się na lekcje.
Rano w szatni Majka nie mogła rozwiązać zabłoconych 

sznurowadeł.
Wtedy do Majki podeszła jasnowłosa dziewczynka i zapro-

ponowała swoją pomoc.
Po chwili koleżanki zostawiły Majkę bliską łez i pobiegły 

do klasy.
Szybko rozplątała sznurowadła i razem pobiegły na lekcje.
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405. Odmień podane wyrazy przez osoby i liczby: 

liczę, pracuję, jadę, biegam

406. Przepisz podany tekst, stosując czasowniki podane w nawiasach 
w odpowiedniej formie.

Karolcia (znaleźć) błękitny koralik. W nowym miejscu 
zamiesz kania (zaprzyjaźnić się) z Piotrem. Dzieci wspólnie 
(bawić się) koralikiem. Przy jego pomocy (uratować) ogród. 
Wszyscy bardzo się (ucieszyć).

§ 24. Czasy czasowników. Bezokolicznik

407. Przeprowadźcie wywiad z pracownikiem szkoły na temat jej dzie-
jów, czasów obecnych i przyszłości. Napisz odpowiedzi na pytania. 
Podkreśl czasowniki.

Dawniej
(co było?)

Kiedy szkoła została zbudowana?
Czyje otrzymała imię?

Teraz
(co jest?)

Ilu uczniów jest obecnie w szkole?
Kto pracuje w szkole?

Wkrótce
(co będzie?)

Jaka będzie szkoła za kilka lat?

Zapamiętaj! Czasownik może wskazywać czas wykona-
nia czynności:

przeszłość teraźniejszość przyszłość
co było dawniej? co jest teraz? co będzie?

Już wiesz, dlaczego wyrazy, które oznaczają 
czynności nazywamy czasownikami.

408. Uzupełnij podanymi wyrazami zdania o czasie.

zaciera, do czasu, marnować, ciężkie, wszystkie, czasu

Nie można ....... czasu. Czas ....... wspomnienia.
Były to ....... czasy. Od czasu ....... padał deszcz.
Kawał ....... do świąt. Paweł wyspał się za ....... czasy.



145

409. Pogrupuj czasowniki według czasu wykonywanej czynności.

przeszłość teraźniejszość przyszłość
(czas przeszły) (czas teraźniejszy) (czas przyszły)

Spał, będzie chodził, korzysta, odkurzyła, sprzedaje, upo-
rządkuje, wzburzy, stchórzył, wymarzyła, krzyczy, przyniesie, 
mówił, liczył, będzie liczył, pracował, siedzi, jedzie, wędruje.

410. a) Przeczytaj zagadkę.

Mówią, że leci, płynie, ucieka,
choć to nie ptaszki, ani też rzeka.
Nikt go w ucieczce tej nie dogoni,
chociażby pędził i na sto koni.
Kto go nie cenił, później się smuci,
bo gdy ucieknie, to już nie wróci.
Jeśli nie zając, rzeka, nie ptaki,
może zgadniecie, kto to taki?

b) Uzupełnij czasownikami z wiersza.

Czas (co robi?) ..., ...; 
(co robił?) ... ...; 
(co zrobi?) ..., ... .

411. Przepisz zagadki i podkreśl w nich czasowniki w czasie teraźniej-
szym. Zwróć uwagę na zaznaczone końcówki.

1. Tak się dzieje ku wiośnie:
 Jeden pada, druga pije, trzecia rośnie.
2. Skrzętni murarze murują,
 w ich murze ludzie smakują.
3. Po tyczce się wspina w górę.
 Zielone łódki ma, które,
 gdy się ugotuje,
 każdemu smakują.

Zapamiętaj! W czasownikach, zakończonych na -uje, 
-ują, -uję, piszemy zawsze u.
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412. Wybierz odpowiednie czasowniki z ramki i uzupełnij nimi zdania.
Maciek ............ książkę, a Karolina ............ film.
Oboje w ten sposób ............ po dniu pełnym szkolnych 

wrażeń.
Ich mama ............ obiad, a tata jej ............ . 
Za chwilę wszyscy usiądą przy stole.

przegląda, gotuje, przeszkadza, przygotowuje, ogląda, 
odpoczywają, czyta, wypoczywają, pomaga

413. Do każdego z podanych zdań dopasuj właściwą osobę.
ja, ty, on (ona), my, wy, oni (one)

Wzór:  (Ja) Czytam bajkę o Czerwonym Kapturku.
 .... Czytasz bajkę o Calineczce.
 .... Czyta bajkę o Królewnie Śnieżce i siedmiu krasno-
 ludkach.
 .... Czytamy bajki Andersena.
 .... Czytajcie bajki braci Grimmów.
 .... Czytają wszystkie ciekawe bajki.

414. Dopasuj wyróżnione czasowniki do osoby i liczby.

Chyba rozumiesz, jakie to ważne?
Czy umiesz pływać?
Rozumiem to zadanie i umiem je wykonać.
Rodzice zawsze rozumieją moje problemy i umieją je roz-

wiązać.
Zosia rozumie Michała i umie mu pomóc.
Rozumiemy, że prawidłowe odżywianie jest bardzo ważne.
Umiemy sobie radzić!
Czy rozumiecie, że nam przeszkadzacie?
Umiecie to zrobić?
(ja) ............ (my) ............
(ty) rozumiesz (wy) ............
(on, ona, ono) ............ (oni, one) ............
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415. Przepisz. Podkreśl czasowniki w czasie teraźniejszym. Postaw do 
nich pytania.

Dziś jest niedziela. Mama nie idzie do pracy. Więc idziemy 
do parku. Jak tu kolorowo. Mama siedzi na ławeczce i odpo-
czywa. A ja bawię się z dziećmi. Budujemy most. Mama pa-
trzy na mnie i uśmiecha się. I cały świąt się uśmiecha. Jaka 
piękna jest mama, kiedy się śmieje!

416. Przepisz. Postaw pytania do czasowników.

Rosła kalina z liściem szerokim,
nad modrym w gaju rosła potokiem.
Drobny deszcz piła, rosę zbierała,
w majowym słońcu liście kąpała.

 T. Lenartowicz

417. Dopasuj podane czasowniki do sylwetek właściwych osób. Przepisz 
je w dwóch słupkach.

co robił? on  co robiła? ona

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

 ............   ............
zasnął, zasnęła, wyciągnął, wyciągnęła, owinął, owinęła, po-
frunął, pofrunęła, wziął, wzięła, ścisnął, ścisnęła, zdjął, zdjęła

Zapamiętaj! W czasownikach czasu przeszłego w 3 oso-
bie liczby pojedynczej przed ł piszemy ę i ą.
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418. Uzupełnij odmianę czasownika iść w liczbie pojedynczej i mnogiej 
czasu przeszłego.

Chłopiec mówi o sobie lub o innych osobach rodzaju mę-
skiego.

 ja szedłem my szliśmy

 ty szedłeś wy ............

 on ............ oni ............

Dziewczynka mówi o sobie lub innych osobach rodzaju 
żeńskiego.

 ja szłam my szłyśmy

 ty ............ wy ............

 ona ............ one ............

419. Przepisz zdania. Podkreśl w czasownikach zakończenia -li, -ły.

Lekarze badali, leczyli. Nauczyciele uczyli. Lekarki leczyły. 
Harcerze pomagali. Nauczycielki uczyły. Ławki stały. Drze-
wa szumiały. Śniegi pokrywały góry. Świerki pachniały. Psy 
szczekały.
Zapamiętaj! Gdy mówisz o osobach rodzaju męskiego, to 

czasowniki w czasie przeszłym liczby mnogiej 
mają zakończenie -li, w innych wypadkach -ły.

420. Do podanych rzeczowników dobierz czasowniki w odpowiedniej 
formie i ułóż z nimi zdania.

W z ó r :  Karol czytał. Uczniowie czytali.
 Karol czytał szybko, a inni uczniowie czytali wolno.
Rzeczowniki: motyl, ptaki, pianista, radio, dziewczynka,  

 dzieci.
Czasowniki: grał, biegała, fruwały, grało, biegały, fruwał.
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421. Napisz zdania w czasie przeszłym.

Wstaje dzień. Promienie słońca ślizgają się po wierzchoł-
kach drzew. Już budzą się ptaszki i daleko roznoszą się ich 
śpiewy. Budzi się i obóz harcerski. Chłopcy biegną do stru-
myka, dziewczynki myją się koło namiotów.

Po śniadaniu wszyscy wyruszają na wycieczkę.
422. Do podanych rzeczowników dodaj czasowniki w czasie przeszłym.

 dzieci – bawiły się. konie –
 dziewczynki – rośliny –
 lekarze – wilki –
 chłopcy – ludzie –
 samochody – motory –

423. Przepisz i uzupełnij zdania odpowiednimi formami czasownika 
ciągnąć w czasie przeszłym.

Dziewczynka z trudem ....... sanki.
Chłopiec ....... sanki pod górę.
Dzieci na zmianę ....... obie pary sanek.
Wojtek i Janek chętnie ....... sanki.

424. Przepisz. Postaw pytania do czasowników.

Jutro popłyniemy daleko,
jeszcze dalej niż te obłoki,
pokłonimy się nowym brzegom, 
odkryjemy nowe zatoki.

(K. Gałczyński)

425. Zamiast kropek wpisz odpowiednie czasowniki.

W BIBLIOTECE
Uczeń po przyjściu do biblioteki szkolnej ............ bardzo 

dużo książek. Bibliotekarz ............ nazwisko i ............ mu 
książkę. Uczeń ............ .

zobaczy, zapisze, da, podziękuje
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426. Ułóż trzy zdania, używając czasowników w czasie przyszłym. Cza-
sowniki podkreśl. Określ ich czas, liczbę i osobę.

427. Uzupełnij tabelkę według wzoru.

czas przeszły czas teraźniejszy czas przyszły
malują

będą doglądał
rozmawiałem

nastawia
podejdzie

poruszył
myślę

dokarmiałem
odrobię

oglądam

428. Przeczytaj tekst. Wypisz czasowniki, określ ich czas, liczbę i osobę.

KUROPATWY

Słoneczny świat uśmiecha się pogodą. Pieśni skowron-
ków brzmią naokoło. Młodociane zające wyprawiają zabaw-
ne pląsy. Małe kuropatwy wylęgły się w gnieździe. Drobne 
kurczątka opuściły gniazdo natychmiast po urodzeniu. Teraz 
dzielny tatuś stróżuje gdzieś na kresach niwy. Dobra matusia 
przebywa z drobiazgiem. Pewnego dnia zadzwonią srebrne 
sierpy. Pachnąca koniczyna ułoży się na pokosach. A cała 
rodzina przesiedli się na grochowinę.

429. Przeczytaj. Wskaż czasowniki kończące się na -ć i -c. Czy wskazują 
one na czas, osobę i liczbę?

Najpierw trzeba stukać, później można wejść.
Najpierw trzeba wysłuchać pytania, później należy odpo-

wiedzieć.
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430. Przekształć i zapisz zdania, stosując czasowniki w czasie przeszłym 
i przyszłym.

 Piszę list do kolegi.
Czas teraźniejszy  Starannie adresuję kopertę.

 Wysyłam list pocztą lotniczą.
Czas przeszły
Czas przyszły  

Zapamiętaj! Czasownik, który wskazuje tylko nazwę czyn-
ności, ale nie określa czasu, liczby i osoby, 
nazywamy bezokolicznikiem. Jest to nie-
osobowa forma czasownika. Bezokolicznik 
ma zakończenie -ć lub -c.

431. W podanych parach wypowiedzi podkreśl czasowniki w formie 
osobowej na czerwono, w formie nieosobowej na zielono.

Pilot lądował awaryjnie w bardzo trudnych warunkach 
atmo sferycznych. Lądować awaryjnie!

Polscy piloci odnoszą wielkie sukcesy podczas zawodów 
spor towych. Wielki sukces!

Natychmiast pospieszyć na ratunek! Załoga helikoptera 
sanitarnego pospieszyła na pomoc rannym taternikom.

432. Przepisz, dopisując do każdego wyrazu bezokolicznik.

piszę – pisać strzeże – strzec 
rzuca – piecze –
rysuje – biegnie –
patrzy – może –
liczy – strzyże –
tańczy – ciecze –

433. Przepisz, zmieniając bezokoliczniki w nawiasach na 1. osobę liczby 
pojedynczej czasu przeszłego.

Wczoraj (mieć) wolne popołudnie. (Pójść) na ślizgawkę. 
Lód był wspaniały! Nagle (zaczepić) o gałązkę. (Upaść) jak 
długi. Trochę (stłuc) sobie kolano. Nie (móc) już dalej jeździć.
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434. Przepisz wiersz, zmieniając bezokoliczniki na 3. osobę czasu te-
raźniejszego.

ALA I AS
Gdy Ala (wracać) ze szkoły,
(Biec) do niej As wesoły.
(Skakać), (łasić się) z daleka
I z radości głośno (szczekać).
(Wołać) Alę: (lizać) w rękę
I (pociągać) za sukienkę.
Dobra psina, mądra, wierna,
(Cieszyć się), ogonkiem (merdać).
Ala bardzo (lubić) Asa.
Będzie biegać z nim i hasać.
Pójdzie z Asem na podwórko.
Zabawią się razem w kółko.

435. Przepisz zdania. Czasowników podanych w nawiasie użyj w bez-
okoliczniku.

Trzeba (idę) do szkoły. Muszę (porozmawiam) z mamusią. 
Dzisiaj będę (oglądam) film. Jutro będziemy (piszę) dyktando. 
Żeby (mogą) coś (zrobię), trzeba (chcę). Mamusia kazała (idę) 
do sklepu. Zdolny kolega powinien (pomogę) słabszemu.

436. Uzupełnij zdania, używając właściwej formy czasowników napisa-
nych w ramkach.

Ludzie ............ w polu. pracować
Janek i Krzyś ............ do kina. iść
Na boisku chłopcy ............ w piłkę. grać
W ogródku ............ piękne kwiaty. rosnąć
W sadzie dzieci ............ owoce. zrywać
Ja ............ laurkę dla mojej mamy. rysować
Latem ............ kąpać się w morzu. lubić
Gdy mam pieniądze, ............ sobie książki.  kupować
W wolnym czasie ............ .  majsterkować
Wieczorem ............ z psem na spacer.  wychodzić
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437. Uzupełnij według wzoru.

W z ó r :  dotrzymuje – nie dotrzymuje.
pomaga – pożycza –
uśmiecha się – bawi się –
broni – dam –
śpię –

Zapamiętaj! Nie z czasownikami piszemy zawsze osobno.

438. Przeczytaj wiersz. Ażeby świat był taki piękny i za sto lat, należy 
dbać o przyrodę. Ułóż kilka zdań rozkazujących o ochronie lasu. 
Skorzystaj z podanych czasowników w ramce.

TWÓJ ŚWIAT ZA STO LAT
Posadź drzewo, niech rośnie wysoko,
niech się kłania pierzastym obłokom.
Za sto lat tysiąc ptaków zaśpiewa
pośród liści i gniazd tego drzewa (..)
Kochaj ludzi, niech widzą, że serce
daje innym radości najwięcej.
za sto lat, wtedy świat może być
jeszcze lepszy, piękniejszy niż dziś!

 (wg M. Nawrockiej)

nie łam, nie depcz, nie zrywaj, nie niszcz, nie rozpalaj, 
nie rzucaj, nie płosz, nie zaśmiecaj;

patrz, obserwuj, podziwiaj, spaceruj, fotografuj

439. Uzupełnij zdania przeczeniem nie.

Prawdziwy przyjaciel przyrody nigdy ............ zagląda do 
ptasich gniazd, ............ opowiada o nich nikomu i ............ 
pozwala zaglądać innym. ............ chwyta i ............ więzi żad-
nych zwierząt żyjących na swobodzie. ............ niszczy mro-
wisk i ............ niepokoi mrówek.
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440. Zmień zdania w taki sposób, aby były prawdziwe. Przepisz wsta-
wiając przeczenie nie.

Wilk jest ptakiem.
Ciało węża pokryte jest sierścią.
Jeż ma skrzydła.
Żubr mieszka w norze.
Nietoperz skacze.

441. Zamień podane zdania w zakazy. Zastosuj nieosobowe formy 
czasowników.

Nie dokarmiam zwierząt.
Nie drażnię zwierząt.
Nie zbliżam się do klatek.

442. Napisz prośby roślin i zwierząt zagrożonych. Zastosuj zdania roz-
kazujące z przeczeniem nie.
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443. Z podanych wyrazów wybierz rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki 
i wypisz je w trzech kolumnach.

Rzeczowniki: Czasowniki: Przymiotniki:
... ... ...

Klasa, mądre, różowe, książka, tańczą, długa, biegają, 
duży, ryś, idzie, pyta, mówi, miła, wydrukował, smaczne, 
uczeń, szkoła, chór, krótki, próżnuje, spóźnia się, córka.

444. Przepisz tekst, uzupełniając luki. Podkreśl rzeczowniki kolorem 
niebieskim, czasowniki – czerwonym, przymiotniki – żółtym.

JESIEŃ W LESIE
Jest już w..esień. Zakwitły w..osy w lesie. Pod wysoką 

b..ozą w kępie traw brązowieją dwa duże g..yby. Na leśnej 
drodze trzy małe je..e dźwigają na g..bietach czerwone kora-
le ja..ębiny. Wiewi..rka objada się ..ołędziami.

§ 25. Przyimek

445. Uzupełnij tekst wyrazami z ramki.
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Zapamiętaj! Przyimek łączy się z rzeczownikiem. 
Przyimek piszemy przy rzeczownikach 
osobno. 
Np.: do kina, na scenie, po występie.

446. Uzupełnij zdania rzeczownikami. Pomoże ci w tym rysunek.

PRZYJĘCIE U KRZYSIA
Mnóstwo gości przyszło dziś do ............ . Wacek wszedł 

przez ............ i strącił doniczkę z ............ . Kasia huśta się 
na ............ . Michał ciągnie za ............ . Nad ............ latają 
pączki.

Iza ............ wygląda przestraszony Pimpek. W ............ 
stoją przerażeni rodzice.

447. Dopisz do każdego rzeczownika po jednym przyimku.

 gdzie?  kiedy?
– drzewie – godzinę 
– górami – po południu
– morzem – lekcji
– liśćmi – kolacją
– trzcinach – świcie
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448. Przepisz podany tekst. Wpisz brakujące przyimki. Podkreśl je.

FRYDERYK CHOPIN*

Fryderyk Chopin – to słynny kompozytor polski. Urodził 
się ............ Żelazowej Woli ............ Warszawą. 

Mając sześć lat, rozpoczął naukę gry ............ fortepianie. 
Od dzieciństwa pokochał polskie melodie ludowe. Często bie-
gał ............ wiejską karczmę i ............ noskiem przylepionym 
............ szyby, ............ rozwichrzonymi włosami, niespokojnie 
zaciskając palce ............ okiennej ramie, stał Frycek i słuchał, 
jak ............ karczmie zacinają grajkowie ............ skrzypcach.

(wg M. Jaworczakowej)

w, pod, na, pod, z, do, z, na, w, na

449. W podany sposób połącz czasownik z pozostałymi wyrazami. 
Utwórz i wpisz zdania o powstaniu motylka.

Wypełzła pyszczka nitkę.
Wyciągnęła swej kryjówki.
Zasnęła miękkim kokonie.
Wyskubała gałąź.
Wypadła góry.
Pofrunęła kokonie okienko.
Motyl poszybował łąką.

450. Odpowiedz pisemnie na pytania. Podkreśl przyimki.

W której klasie się uczysz?
Z kim się przyjaźnisz?
Gdzie mieszkasz?
Przy jakiej ulicy znajduje się twoja szkoła?
O której godzinie wracasz do domu ze szkoły?

* Chopin – czytaj Szopen.

мал. 
листок
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451. Przeczytaj wiersz. Wypisz rzeczowniki z zaznaczonymi przyimkami.

ZAPACH CZEKOLADY
Przyszedł do nas wujek Władek,
przyniósł wielką czekoladę,
z orzechami, z rodzynkami,
w pięknym pudle z obrazkami.
Jeśli będę grzecznie siedzieć,
dadzą mi ją po obiedzie..
Choć zamknięta jest szuflada,
wszędzie pachnie czekolada.
Układanki chcę układać –
wszędzie pachnie czekolada.

Gdy na nowy rower siadam –
wszędzie pachnie czekolada.
Kiedy z lalką sobie gadam –
wszędzie pachnie czekolada.
Czy ktoś może mi powiedzieć,
kiedy będzie po obiedzie?
Bo nie mogę żyć w spokoju,
gdy ten zapach jest w pokoju!

 (D. Wawiłow)

452. Napisz tekst na dowolny temat, wykorzystując przyimki: 

między, w, pod, nad, zza, do, za, na

453. Przepisz i uzupełnij tekst wyrazami z ramki. Pamiętaj o dużych 
literach na początku zdań.

....... cały rok ....... się pilnie.

....... bardzo ....... na ....... odpoczynek.

przez, uczyłem, umiem, już, dużo, 
zasłużyłem, porządny
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454. Odczytaj hasło, przeskakując zawsze tyle samo liter.

455. Ułóż zdania z podanymi wyrażeniami. Pamiętaj o pisowni przyim-
ków z wyrazami.

spacer po lesie, odpoczywam w ogrodzie, wyjadę za 
miesiąc, zabawa podczas przerwy, zabawa na boisku

456. Zapisz w tabeli, co osiągnąłeś w tym roku szkolnym, a nad czym 
musisz jeszcze popracować.

Moje osiągnięcia Nad tym muszę popracować
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SPRAWDZIANY TRZECIOKLASISTY

1. Wybierz prawidłową odpowiedź.

Na końcu zdania oznajmującego stawiamy kropkę. TAK  NIE

Jedna sylaba zawiera nawet trzy samogłoski. T  N

Przymiotniki to nazwy czynności. T  N

ć, ń, ź – to dwuznaki. T  N
Przeczenie nie piszemy przed czasownikiem
oddzielnie. T  N

Czasownik oznacza czynność lub stan. T  N
Wyrazy, o które pytamy: jaki? jaka? jakie? –
to przymiotniki. T  N

Wyraz chrzan jest wyrazem dwusylabowym. T  N
Lubię, umiem, rozumiem – to czasowniki
w liczbie mnogiej. T  N

2. W tym zdaniu wszystkie wyrazy są sklejone. Rozdziel je i zapisz to 
zdanie.

Zakwitłykrokusyorazpierwiosnkiizawilce.

3. Zmień liczbę rzeczowników z pojedynczej na mnogą.

pies dąb
wąs wąż
liść deszcz

4. W poniższych zdaniach podkreśl czasowniki.

Niedługo będą wakacje. Wyjadę nad morze.
Będę się opalał i grał w piłkę. Poznam nowych kolegów.

5. Rozwiń zdanie.

Kaczuszka pływa.
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6. Napisz w kolejności alfabetycznej następujące wyrazy.

tygrys, telewizja, talerz, teczka, twarz, tabletka

7. Uzupełnij zdania.

Niebo jest mocno za..murzone. W sadzie rośnie du..o 
k..ewów i d..ew owocowych. Kot Mruczek ma dzisiaj dobry 
..umor. Ewa p..eziębiła się. Jest ..ora, le..y w łó..ku. Pije ..ółty 
syrop, mie..y temperaturę.

8. Uzupełnij.

 ó lub u ż lub rz
k..ra k..łko ..aba ka..dy
m..j k..rnik ..ółw ..ółty
p..łka chm..ra ..epa ma..enie
m..si c..rka o..echy ..eka

9. a) Przeczytaj uważnie tekst. Podkreśl zdanie, z którego dowiedziałeś 
się, kto jest autorem tego sprawozdania.

Tego dnia przybyła do nas rodzina z różnych zakątków 
Polski. Wszyscy byli w świetnych humorach. Wkrótce rozpo-
częła się uroczystość.

Zaśpiewaliśmy babci Katarzynie Sto lat. Do składania ży-
czeń ustawiło się dużo osób. Chór złożony z pięciu córek wy-
konał wiązankę ulubionych piosenek babci. Jej twarz jaśniała 
szczęściem.

Potem zasiedliśmy do stołu, który wyglądał przepięknie. 
Bielutki obrus udekorowano świeżymi kwiatami. Przed na-
kryciem babci leżało mnóstwo czerwonych serduszek, a naj-
większe serce zdobiło wierzchołek tortu.

Po uroczystym obiedzie obejrzeliśmy film przyrodni-
czy, który wypożyczyłam specjalnie dla babci. Był to film o 
żubrach i nietoperzach, gdyż moja babcia jest wielką miło-
śniczką zwierząt.

To spotkanie w rodzinnym gronie na długo zachowam w 
pamięci.
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b) Wskaż nazwę uroczystości w rodzinnym gronie, o której przeczytałeś 
w sprawozdaniu.

Święto Matki
Urodziny babci
Urodziny wnuczki

c) Opisz w zeszycie wygląd stołu podczas urodzinowego przyjęcia.

d) Wypisz z tekstu wyrazy z rz niewymiennym i z ż niewymiennym.

Wyrazy z rz niewymiennym
........................
........................
........................
........................
Wyrazy z ż niewymiennym
........................
........................
........................
........................
........................

10. Wyodrębnij z podanego tekstu zdania. Przepisz je stawiając odpo-
wiednie znaki przestankowe.

dlaczego opuściłeś głowę jesteś pięknym łabędziem bę-
dziesz ozdobą naszego stawu nie bój się

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

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

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

11. Wskaż słupek, w którym znajdują się same czasowniki w czasie 
teraźniejszym.

 a) b) c)
pływa je śpiewają
leci lecą siedzę
pomagają pomogę pomagacie
pofrunął fruwa lecisz
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12. Napisz w kilku zdaniach o tym, w jaki sposób pomagałeś ptakom 
lub innym zwierzętom przetrwać zimę.

13. Uzupełnij brakujące litery.

Tego roku wiosna p..yszła wcze..niej niż zapowiadał to 
kalenda.. . Za..eleniło się wok..ł i zapach..ało świe..ością. 
Wśr..d resztek le..ącego ..niegu pojawiły się gł..wki prze- 
bi..niegów i krokus..w ró..nych kolor..w. Licznie p..ybyli już 
sky..dlaci podr..żni. Wkr..tce o..ywił się pobliski sta.. . Roz- 
b..miewa teraz kumkaniem ża.. i t..epotem p..ezroczystych 
wa..ek. W pobli..u stawu krą..ą małe i więk..e motyle. B..ęczą 
p..czoły. Harce..e odbyli ju.. tam pieszą wędr..wkę. Zmoczył 
ich ..ęsisty deszcz, ale nie zepsuł im ..umorów.

14. Które zwierzęta mogłyby tak napisać o sobie? Możesz skorzystać 
z podpowiedzi.

Jesienią zakopuję znalezione orzechy i żołędzie w ziemi. 
W czasie mrozów zatykam otwór w dziupli, zwijam się w kłę-
bek, nakrywam puszystym ogonem i zasypiam ............ .

Jestem podobna do kuropatwy. Zobaczysz mnie na polu 
lub łące. Odlatuję na zimę ............ .

Żywię się okruchami chleba, kaszą, ziarnami zbóż  ............ .
Co rano budzę was ćwierkaniem ............ . 
Jestem ptakiem, który za morze wybrać się nie 

może ............ .
Mieszkam w zaroślach nad wodą. Poluję na kury i króli-

ki  ............ .
Tępię gryzonie – szczury i myszy  ............ .

sójka, wiewiórka, jaskółka, tchórz,  
gżegżółka, wróbel, królik
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SPRAWDZIANY ORTOGRAFICZNE

1. Wpisz odpowiednio ó – u, rz – ż. Podkreśl główne i drugorzędne 
człony zdania.

PORANEK NA ŁĄCE
Ż..łte mlecze kołyszą się na wietrze, szyb..je biały p..ch 

dm..chawca. Kołyszą się r..żowe stokrotki. Łąka b..dzi się ze 
snu. Biedronki h..śtają się na źdźbłach trawy. Bocian spa-
cer..je, pr..b..je znaleźć żabkę. Obserw..je go ropucha, któ-
ra ..kryła się w trawie. Zawiedziony bociek odlat..je. Poleciał 
nad sta.., mo..e tam upol..je zieloną żabkę.
2. Wpisz odpowiednie litery: ż, rz, ó, u, h, ch

KOLOROWE LIŚCIE
Ju.. jest jesień. Z d..ew liściastych spadają r....nokolorowe 

liście. Z nich wiatr two..y
....łto-czerwony dywan, po kt..rym spacer..ją l..dzie w par-

ku. Pod kasztanowcami le..ą tak..e brązowe kasztany. Nieco 
dalej widać czerwone k..leczki na sześciu ja..ębinach i mal..
tkie ..ołędzie na dw..ch dębach. W parku jest teraz pięknie, a 
jesień niczym malarka mal..je dla nas kolorowy pejza.. .

KASZTANOWIEC
W środku parku r..sł ogromny kasztanowiec. Był wysoki, 

miał gr..by pień i rozło..yste konary. Jesienią p..y..odziło tu 
wiele starszy.. i młodszy.. os..b. Jednak najczęściej w jego 
pobli..u mo..na było spotkać dzieci, kt..re l..biły pat..eć na 
spadające z d..ewa brązowe k..lki. 

 Wtedy tak..e zbierały kasztany do swoich reklam..wek i do 
plecak..w.  ..ciały z nich w domu zrobić kasztanowe l..dziki. 
Dzieci czasem zbierały r..wnie.. ....łte liście, kt..re p..źniej mo-
gły zas..szyć i wyko..ystać je podczas wykonywania r....nych 
prac plastycznych. 
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PLAC ZABAW
Gdy jest mi sm..tno i ..cę sobie poprawić ..umor, to dzwo-

nię do ..ani, Bo..dana i ..ipolita. Wszyscy stanowimy zgraną 
paczkę. Razem spędzamy wolny czas.  

Kiedy jest ciepło, to idziemy lub jedziemy samo..odem z 
rodzicami Bo..dana na plac zabaw. Tam w..odzimy na dra-
binki i zje..dżalnie. Potem długo ..uśtamy się na ..uśtawkach 
i na karuzelach. Wszyscy lubimy p..y..odzić na plac zabaw. 
Tu odpoczywamy i rozmawiamy. Słu..amy śpiewu ptak..w i  
za..wycamy się nowymi ..uśtawkami. 
3. Wstaw brakujące litery w wyrazach. Wypisz rzeczowniki, czasowniki 

i przymiotniki w trzech grupach. Podkreśl przyimki.

Na niebie ró..owi się zo..a. Nad ..eką jest cicho, a na jej po-
wie..chni two..ą się złociste p..łkola. Wtem powiet..e p..eszy-
wają jakieś dziwne niby ok..yki. Zadzieramy głowy do g..ry. 
To szyb..je o..eł, kr..l p..estworzy, nasz najwięk..y sk..ydlaty 
drapie..ca. Ten znajdujący się pod ochroną ptak ma gniazda 
w koronach starych d..ew, w lasach pośr..d jezior i ..ek na 
wyb..eżu mo..a.
4. Wpisz odpowiednie litery: h, ch, rz, ż, sz, ó, u.

..ałas na p..erwie wcale mi nie p..eszkadzał. P..yjaciele pyta-
li, czego się tak pilnie uczę. Szczeg..lnie K..yś i G..eś chcieli mi  
zaj..eć do zeszytu.

A p..ecie.. to było oczywiste, że powta..am ortografię. 
Wczoraj w..ystko umiałem, dziś moja głowa jest p..sta. Po-
kręciły mi się g..yby z n....kami, ja..ębina z r....ą, wiewi..rka 
z k..k..łką zwie.. ę z ż..łwiem. Przed oczami zaczęły mi tań-
czyć r....owe je..e, wok..ł pr..szył w..eśniowy śnie..ek. Nagle 
pocz..łem, że ktoś łapie mnie za rękę i prowadzi do sali. To 
dy..urny z naszej klasy. ..armider j..ż uci..nął, zaczęła się 
lekcja. Gdyby tak mieć czarodziejską r....d..kę.
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SPRAWDŹ, CZY DOBRZE ZROZUMIAŁEŚ? 

(audiowanie)

JESIENNA NUTA
Wiewiórka schowała się do dziupli. Jeż śpi w norze. Żółty 

motyl przycupnął pod spękaną korą drzewa.
A wiatr? Jesienny wiatr nie ma się gdzie podziać. Nadle-

ciał na pole: pusto tam, szaro. Tylko osty nastroszone kiwają 
się na dłu gich łodygach. Ale zupełnie nie są rade wichrowi.

– Idź sobie! – powiadają. – Szarpiesz nami, jeszcze łodygi 
połamiesz.

Poleciał na wieś. W jakimś domu były otwarte drzwi; wpadł 
przez nie do sieni. Dopieroż się krzyk podniósł:

– Zamykajcie drzwi, prędko! Kto widział, żeby wietrzysko 
wpuszczać do domu!

Drzwi już zamknięte. Szarpie nimi wiatr, łomocze, ale da-
remnie.

Pognał do lasu. Ale ledwie wpadł między drzewa, wszyst-
kie ptaki pochowały się, wystraszone wichrowymi świstami.

– Gdzie pójdę teraz? – Przycichł trochę. – Nikt mnie nie 
chce. Taka to wichrowa dola.

Za lasem droga. Więc wyleciał na nią, na tę pustą, daleką 
drogę mazowiecką, przy której rosną wierzby.

– Wichrze – pyta jedna wierzba, bardzo stara – gdzie się 
tak spieszysz?

– Gdzie mam się spieszyć? – wiatr na to. – Nie mam domu. 
Po lasach się błąkam, po polach...

– Ja też nie mam domu – zaskrzypiała wierzba – przy dro-
dze stoję. Może byśmy coś zrobili, żeby i mnie, i tobie było 
weselej. Co ty umiesz?

Więc wiatr pokazał, co umie:
Najpierw zaszumiał. Potem zaświstał. Jeszcze później ję-

czał przez długą chwilę. W końcu zahuczał.
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– To umiem – powiada – ale do czego to komu potrzebne? 
Nie wiem.

Stara wierzba wiedziała.
– Jakże: do czego? Będziemy muzykować razem. No, za-

czynaj jeszcze raz.
Wiatr szumi, świszcze, huczy, jęczy, a stara wierzba skrzy-

pi mu do wtóru. To ci dopiero muzyka! Słychać ją daleko: na 
polu i we wsi. Czasem świerszcz zza komina dołącza do niej 
swój cichutki, miły głos, czasem dołącza się deszcz: bębni w 
dach, dzwoni w szyby.

I tak sobie grają razem, każdy – jak umie, na jesienną nutę.
(M. Jaworczakowa)

1. Na długich łodygach kiwały się. 

a) maki; b) astry; c) koniczyny.

2. Wiatr poleciał na wieś. Gdzie wpadł?

a) do domu; b) do stodoły; c) do obory;

3. Pognał do lasu. Jak zachowywały się jego mieszkańcy?

a) wyszły ze swoich kryjówek;
b) pochowały się, wystraszone;
c) były obojętne.

4. Z kim rozmawiał na drodze wiatr?

a) z brzozą; b) z sosną; c) z wierzbą.

5. Gdzie mieszka wiatr?

a) w górach; b) w polach;  c) nie ma domu.
 i lasach;

6. Co zaproponowała stara wierzba?

a) muzykować;  b) lecieć dalej; c) uspokoić się.
 razem;

7. Opowiedz fragment, opisujący wspólne muzykowanie na jesienną 
nutę.
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KARTKA Z PAMIĘTNIKA EWY
Czwartek

Po kilkugodzinnej jeździe autobusem przyjechaliśmy 
wreszcie do babci. Moi dziadkowie mieszkają w małej, pod-
górskiej wiosce, położonej na tle malowniczych pagórków. 
Okolica jest wprost wymarzona do jazdy na sankach i nar-
tach. Co roku z niecierpliwością oczekuję ferii, żeby tu przyje-
chać – babcia jest taka dobra, a dziadek taki miły. Uwielbiam 
to miejsce, gospodarstwo i duży drewniany dom z rzeźbiony-
mi okiennicami. Jest tu przyjemnie i przytulnie.

Zaczęłam rozpakowywać swoje rzeczy, ale nie mogłam 
usiedzieć w miejscu. Gdy wybiegłam z domu, Ciapek przy-
witał mnie wesołym szczekaniem. Nie zapomniał widać na-
szych wakacyjnych zabaw. Pobiegłam do ogrodu powitać 
ośnieżone jabłonie, zajrzałam na strych i zapukałam do klat-
ki królików. Rodzina królików powiększyła się, dziadek zrobił 
im nową klatkę. Małe króliczki są piękne, ale jeszcze bardzo 
płochliwe. Tylko Kitka i Burasek z apetytem schrupały poda-
ną marchewkę. Dziadek pokazał mi małe, niedawno urodzo-
ne cielątko, bo wie, że bardzo lubię zwierzęta.

Wróciłam uradowana do domu i dokończyłam rozpakowy-
wanie swoich rzeczy. Właśnie zaczął padać śnieg.

(wg H. Kitkińskiej-Pięty)
1. Ewa przyjechała na ferie do:
 a) swojej cioci;
 b) swoich dziadków;
 c) swojej przyjaciółki.
2. Gdzie mieszkają dziadkowie Ewy?
 a) w domu nad rzeką;
 b) w podgórskiej wiosce;
 c) w małym domku za lasem.
3. Ewa nie może usiedzieć w miejscu, ponieważ:
 a) jest ciekawa i niecierpliwa;
 b) ma wygodne miejsce do siedzenia;
 c) nie ma miejsca do siedzenia.



169

4. Kogo ujrzała w nowej klatce?
 a) małe kotki; b) małe kurczaki;  c) małe króliki.
5. Powiedz, gdzie jest prawda?
 a) Ciapek zapomniał wakacyjne zabawy z Ewą;
 b) Kitka i Burasek to króliki;
 c) Ewa nie lubi gospodarstwa dziadków.
6. Powiedz, gdzie jest fałsz.
 a) Ewa przyjeżdża do dziadków raz na kilka lat;
 b) Ewa bardzo lubi zwierzęta;
 c) Kitka i Burasek nie bały się Ewy.

NIESPODZIANKA DLA MAMY
Na Święto Matki Gabrysia narysowała w szkole laurkę dla 

mamy. Teraz niosła ją ostrożnie jak najcenniejszy skarb, do 
domu. Zastanawiała się, gdzie ją ukryć, żeby bezpiecznie po-
czekała do jutra, do 26 maja. Chciała, żeby mama radośnie 
krzyknęła: – Ojej, jaka niespodzianka!

W domu schowała ją pod poduszkę. Zaraz później pod 
fotel. I nagle...

– Mam! Tej kryjówki nikt nie odnajdzie! – zadowolona wło-
żyła laurkę do ... pralki. Na drugi dzień nie mogła doczekać się 
końca lekcji. W drzwiach przywitała ją uśmiechnięta mama.

– Przyszłam wcześniej z pracy, zrobiłam pyszny obiad – 
powiedziała. – Umyj ręce...

– Ja też coś mam dla ciebie – dziewczynka nie mogła wy-
trzymać. – Niespodziankę...

Nie dokończyła. Weszła do łazienki i wybuchła płaczem. 
W pralce wirowały kolorowe ręczniki, a wśród nich... Gabry-
sia szlochała coraz głośniej.

– Córeczko, co się stało? – mama patrzyła na nią z lękiem.
– Tam.. tam pierze się laurka... – jąkała przez łzy dziew-

czynka. – Mój prezent w dniu twego święta... Dla ciebie...
– Nie płacz, kochanie – mama przytuliła ją mocno. – Na-

rysujesz nową laurkę. A dla mnie ty sama jesteś najlepszym 
prezentem. Najukochańszym.

(M. Szyszko-Kondej)
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1. Gabrysia namalowała laurkę z okazji:
 a) Dnia Taty; b) Dnia Matki; c) imienin mamy.
2. Gdzie Gabrysia chciała schować laurkę?
 a) pod dywan; b) pod poduszkę; c) pod fotel.
3. Gdzie Gabrysia znalazła kryjówkę dla swojej laurki?
 a) w szafie; b) w pralce; c) pod poduszką.
4. Gabrysia wybuchła płaczem, ponieważ:
 a) mama nie zauważyła laurki w pralce i zrobiła pranie;
 b) mama znalazła laurkę;
 c) laurka gdzieś się zapodziała.
5. Mama powiedziała: 
 a) ty jesteś najlepszym prezentem;
 b) jesteś nieuważna;
 c) nie marudź!

SZEDŁ SOBIE KTOŚ
Szedł sobie raz ktoś biały i puszysty, srebrny i błyszczący.
To był Śnieg.
 Zobaczyły go jabłonki, poruszyły gałązkami.
– Czy jesteś majem? Bo białe kwiaty fruwają dokoła cie-

bie. Czy dla nas je przyniosłeś?
– Nie jestem majem – powiedział Śnieg.
– Ale kwiaty są dla was.
I ustroił jabłonki białymi płatkami.
Na polu ozimina ujrzała, że idzie ktoś – miękki i puszysty. 

Zielone źdźbła drżały na wietrze.
– Czy masz może dla nas pierzynkę? – zapytały.
– Mam – odpowiedział Śnieg i otulił całe pole miękką, białą 

pierzynką.
Przechodził śnieg koło płotu. A w płocie kołki stoją – brud-

ne i brzydkie. Głowy mają odkryte, szarymi sękami patrzą na 
drogę.

Zobaczyły biały płaszcz w kwiaty, w gwiazdki. Ukłoniły się.
– Czy możesz nas ubrać?
– Mogę – odpowiedział Śnieg i ubrał cały płot w puchate, 

wysokie czapki.
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Szły dzieci z saneczkami. Wyciągnęły ręce po fruwające 
płatki.

– Oho, będzie zabawa! – ucieszyły się.
– A będzie.. – szepnął śnieg. Zaraz obszedł wszystkie pa-

górki i przykrył je grubo, pod dobrą jazdę na saneczkach.
Potem zobaczył wronę. Drzemała na gałęzi, osowiała, z 

opuszczonym dziobem. Więc Śnieg powoli, po cichutko usy-
pał jej spiczastą czapkę na głowie, gruby płaszczyk na skrzy-
dłach.

Wrona zatrzęsła się z gniewu. – Też mi żart! – kraknęła i 
odleciała, aż rozsypały się i płaszczyk, i czapka.

– Hm.. nie wszystkim umiem dogodzić – zamyślił się Śnieg. 
I z tego zamyślenia (a może dlatego, że już był wieczór) zro-
bił się całkiem niebieski.

(H. Bechlerowa)
1. Szedł sobie Śnieg, najpierw zobaczyły go:
 a) dzieci; b) ozimina; c) jabłonka.
2. Ozimina prosiła go o:
 a) mróz;
 b) miękką pierzynkę;
 c) zamieć śnieżną.
3. Śnieg uradował dzieci:
 a) śnieżnymi zaspami;
 b) pokrytymi śniegiem pagórkami;
 c) odwilżą.
4. Wyjaśnij „wrona była osowiała”:
 a) zaprzyjaźniła się z sową;
 b) była smutna i przygnębiona;
 c) była podobna do sowy.
5. Powiedz, gdzie jesz prawda:
 a) dzieci szły z nartami;
 b) śnieg obsypał pagórki;
 c) wrona podziękowała za śniegowy płaszczyk.
6. Które zdanie wypowiedziały kołki płotu?
 a) Czy masz dla nas pierzynkę?
 b) Czy będzie zabawa?
 c) Czy możesz nas ubrać?
7. Odszukaj w tekście fragmenty, opisujące wygląd śniegu.
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TEKSTY DO PRZEPISYWANIA, 
PISANIA Z PAMIĘCI I ZE SŁUCHU

1. Kasia spędziła wakacje u babci. Jej dziadek jest leśni-
czym. Jego dom stoi na leśnej polanie. Za domem jest mały 
ogródek. Rosną tam słoneczniki, cebula, marchew, buraki, 
pomidory, ogórki i sałata. Za płotem szumią stare drzewa. 
Kasia często chodziła do lasu na grzyby.

2. Jest groźna zima. Na dworze pada śnieg. Zgłodniałe 
wróbelki przyfrunęły do karmników. Dzieci dokarmiają ptaki. 
Sikorki wydziobują tłuszcz ze skórek słoniny. Wróbelki kłócą 
się o ziarna pszenicy.

3. Nadeszły upragnione wakacje. Harcerze wyjeżdżają w 
góry lub nad morze. Przeżyją tam wiele ciekawych przygód 
i radości. Zorganizują dużo wycieczek. Będą pracować przy 
żniwach i porządkować ogródki. Przyjemnie i pożytecznie 
spędzą czas.

4. Był pogodny, ciepły dzień. Dzieci wybrały się do lasu. 
Na wysokim drzewie widziały dwie wiewiórki. Potem zbierały 
grzyby i czarne jagody. Wracały zadowolone i uśmiechnięte.

5. Co roku w lecie dzieci wyjeżdżają do cioci na wieś. Mają 
tam wiele różnych zajęć. Pływają po rzece łódką. Chodzą do 
lasu na grzyby. Często wsiadają na drabiniasty wóz i jadą w 
pole lub na łąkę. Czas mija szybko i przyjemnie.

6. Wiatr kołysanki śpiewa, że późna pora już. Kołysze sen-
ne drzewa, kolebie krzaki róż. Do snu wiatr skłonił trawę, uło-
żył liście w krąg. I jeże uśpił nawet, i pszczoła śpi, i bąk.

7. Hania to dobra córka. Dba o porządek w domu. Zmywa ta-
lerze i wyciera kurz z półki. Józek jej pomaga. Obiera warzywa 
na zupę jarzynową. Zmęczonej mamusi zrobią gorącą herbatę.

8. Już wiosna. Halinka z mamą robią porządki w ogródku. 
Przekopały grządki. Teraz posieją rzodkiewkę, buraczki, sa-
łatę i groch. W kącie ogródka zakwitły już białe, żółte i fiole-
towe krokusy.

9. Kończy się rok szkolny. Dzieci wyjeżdżają na wypoczy-
nek w góry lub nad morze. Krzysio, Henio i Helenka odpro-
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wadzają wesołą gromadkę kolegów na dworzec. Oni sami 
wyjadą do cioci na wieś. Zamieszkają nad rzeką. Będą cho-
dzić do lasu na grzyby i jagody. Pomogą robić porządki w 
ogródku i na podwórku.

10. Nasz ogród szkolny jest duży. Znaczną jego część 
zajmują warzywa. Na grządkach rośnie rzodkiewka, sałata, 
marchewka i pietruszka. Kiełkują ogórki, fasola, groch. W kil-
ku rzędach zakwitły żółte tulipany, kolorowe bratki i białe sto-
krotki. Drzewa owocowe gubią białe kwiatki. Tu i tam pracują 
gromadki dzieci.

11. Wstał piękny majowy dzień. Harcerze naszej szkoły 
mają dziś wycieczkę. O godzinie ósmej zrobili zbiórkę. Pod 
opieką druhów wyruszyli równym krokiem w drogę. Szli raź-
no, śpiewając harcerskie piosenki. Minęli rzekę i łąki pełne 
pachnących kwiatów. Zatrzymali się na leśnej polanie, w po-
bliżu której rósł stary dąb – król drzew.

12. Niedawno chodziliśmy z łyżwami na lód. Zjeżdżaliśmy 
z górki na sankach. Bawiliśmy się w śnieżki. Teraz żegnamy 
zimę. Patrzymy, jak topi się śnieg i spływa strugami w dół 
do rowu. Wygrzewamy się chętnie w słońcu. Szukamy oznak 
nadchodzącej wiosny. Usłyszeliśmy już śpiew skowronka.

13. Na dworze stopniał śnieg. Słońce mocniej grzeje. Już przy-
leciał skowronek. Ogłasza światu powrót wiosny. Nie ma owa-
dów, więc żywi się nasionkami roślin. Często bywa głodny, jednak 
śpiewa wesoło. Cieszy się, że powrócił do swojej ziemi. Wkrótce 
nastaną ciepłe dni i ptaszyna znajdzie dużo pożywienia.

14. Nadszedł marzec. Na termometrze rtęć podnosi do 
góry. Wyszedł z nory zaspany borsuk. Wiewiórka w rudym 
futrze zajada ostatnie orzechy. Króliki czekają na świeżą 
trawkę. Wszystkie zwierzęta chętnie wygrzewają się w pro-
mieniach wiosennego słońca.

15. Zbliżają się wakacje. Jerzyk i Halinka pojadą do cioci 
na wieś. Zaopiekują się Krasulą i Azorkiem. W lesie będą 
zbierać czarne jagódki. Będą też z wujkiem pływać łódką po 
rzece. Wakacje spędzą przyjemnie.
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ZESTAW ORTOGRAMÓW

Wyrazy z ó wymiennym
brzózka, dziób, czwórka, elektrowóz, kościół, miód, mój, 

nóż, pokój, pół, powrót, rów, samochód, słój, siódmy, sól, 
swój, szósty, twój, wróg, zbiór, wśród

Wyrazy z ó niewymiennym
krótki, późno, próba, różny, różowy, różnica, równanie, 

skóra, spóźniać, tchórz, wkrótce, włóczka, żółw, żółtko, źró-
dło

Wyrazy z rz wymiennym
dobrze, drukarz, dworzec, którzy, księgarz, rowerzysta, ry-

cerz, pisarz, szczerze, starzec, traktorzysta, wieczerza, wie-
rzyć, żołnierz

Wyrazy z rz niewymiennym
Grzegorz, jarzyna, kalendarz, Katarzyna, kołnierz, krzyk, 

Murzyn, ogrzewać, obrzędy, ołtarz, perz, porządek, powie-
trze, przed, przez, przyjaciel, przyjazd, rzecz, rzucać, spoj-
rzał, skrzat, strzał, twarz, trzmiel, wrzask, zdarzenie

Wyrazy z ż
ciężar, ciężarówka, gdyż, jakże, jeżyna, już, bagaż, kole-

żanka, księżyc, ryż, śnieżyca, śnieżki, wrażenie, wieża, że-
lazko, żona

Wyrazy z h
błahy, bohater, haft, handel, harmonia, hejnał, Henryk, 

herb, hiacynt, higiena, hodowla, hotel, huragan, hymn, juhas, 
hartować

Wyrazy z ę i ą
błąd, błękitna, dąb, gąszcz, gołąb, gąsienica, kąpiel, kłę-

bek, mądry, okręt, ręka, trąbka, wciąż, włączyć, wstęga, wziął, 
ząb, zdjął
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