
Zadania na tydzień 8-12 czerwca 2020 

Klasa 4 

Temat: Każdy może zostać mistrzem ortografii. 

W tym tygodniu powtarzamy i utrwalamy zasady polskiej ortografii, „szperamy” 

po książce, zeszycie i w naszej pamięci.  

Kochani uczniowie! Przed Wami zadanie- wyzwanie na cały tydzień, więc 

rozplanujcie dobrze swój czas i wykonajcie poniższe zadania. Powodzenia! 

I pamiętajcie o złotej zasadzie- TRENING CZYNI MISTRZA! 

1. Podane niżej wyrazy połącz w pary tak, aby się rymowały. Podkreśl ó niewymienne.   

skóra, burza, dziura, róża, góra, źródło, bura, bluzka, ogórek,  pudło, wróżka, Burek, 

wnuczka, włóczka 

 

………………………………………………………………......…………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2. Do rzeczowników w mianowniku liczby mnogiej dopisz ich mianownik liczby 

pojedynczej. 
a) zachody- .....................     f) wieczory - .............................. 

b) mrozy - .......................    g) wschody - .............................. 

c) chłody - ........................   h) samochody - .......................... 

d) lody - ..........................     i) powozy - .............................. 

e) ogrody - ......................     j) pokoje - ................................ 

 

3. Przepisz podane niżej wyrazy w dwóch grupach:  w pierwszej – przymiotniki, w 

drugiej – czasowniki. 
przyjacielski, grzywiasty, wyprzedzać, gorzki, dojrzały, wrześniowy, strzyc, niegrzeczny, 

drzemać, krzaczasty, ugrzęznąć, przebiegły, ujrzeć, rozrzucić, przebrzmiały, wybrzydzać, 

chrzęścić, krzewić, chrzcić, przetrzepać, wrzeszczeć, krzesełkowy, grzęznąć, podrzucać, 

urzędowy, uprzejmy 

a) czasowniki: ................................................................ 

b) przymiotniki: ............................................................... 

4. Przepisz podane niżej nazwy części świata, państw, dzielnic kraju, miast i dopisz 

nazwy ich mieszkańców. 
a) Polska - .......................            f) Warszawa - ................... 

b) Europa - ......................            g) Paryż - ......................... 

c) Azja - ..........................            h) Wrocław - ...................... 

d) Grecja- ........................             i) Gdańsk - ...................... 

e) Pomorze - ...................             j) Mazowsze - ................... 

 

5. Przepisz uzupełniając tekst brakującymi literami: h i ch. 

Los …oinek 
Gdy zbliżają się święta Bożego Narodzenia na placa… w miasta… i przed wielkim 

marketami pojawiają się …oinki we wszystkich wymiara…, malutkie drzewka i wysokie 

…oiny. Każda jest taka piękna i …ciałaby zostać wybrana do przytulnego domu miły… ludzi. 

Niektóre z drzewek rosną w ziemi w donica…, jednak większość została po prostu wycięta w 



lesie i przywieziona do miasta. …andel …oinkami kwitnie wyłącznie w czasie …łodnych 

przedświąteczny… dni. Potem, kiedy drzewka trafiają do naszy… domów, rozpoczyna się 

ozdabianie i strojenie. Pamiętamy o bombka… i łańcu…a… oraz o pięknych i kru…y… 

figurka… aniołków. Kiedy minie czas świąt, …oinki przestają być ważne i lądują w 

śmietnika… i na wysypiska… Co roku jest tak samo, aż żal! …ciałbym zmienić smutny los 

ty… leśnych piękności. …yba muszę coś wymyślić! 

 

6. Do każdego wyrazu dobierz wyraz o znaczeniu przeciwnym. 

przyjaciel - ………………..  

wierzch - …………………. 

dołek - ……………………. 

mało - ……………………..  

lekko -……………………..  

źle -………………………...  

7. Zestaw prawidłowo wyrazy. 

górski – źródło 

czerwony – róża  

skórzane – kurtka 

górska – krajobraz  

czerwona – porzeczki 

skórzany – siodło 

górskie – łąka  

czerwone – samochód  

skórzana – pas 

 

Uwaga!!! Mistrzowie ortografii wysyłają zadania do 14 czerwca. 

Klasa 7a i 8a 

 Spotykamy się na Discordzie wg planu. 


