KLASA V
ZESTAW I
1. Podaj właściwą formę wyrazów umieszczonych w nawiasach:
a) Zapisz te wyrazy w (cudzysłów)...................................................
b) Jestem uczniem Szkoły Podstawowej nr 9 (imię)............................... Jana
Pawła II w Ełku.
c) Dostała wiązankę z suszonymi (liście)..................................................
d) Zuzia wczoraj (pielić)................................... ogródek.
2. Do jakich słowników sięgniesz, aby wyjaśnić następujące wątpliwości:
a) Czy poprawnie zapisano wyraz „ heroizm”?...................................................
b) Jakimi wyrazami zastąpić wyraz „ książka”?..................................................
c) Jak brzmi definicja pojęć: epizod, wątek?......................................................
d) Czy poprawnie mówi się – włożę sweter, czy – włożę swetr?........................
3. Utwórz wyrazy:
pokrewne

bliskoznaczne

przeciwstawne

szybki
ubóstwo
4. Wyrazy obce zastąp rodzimymi:
a) konkurować-..............................................
b) optymalny-.................................................
5. Podaj wyrazy, których znaczenie podano:
a) człowiek, który myśli tylko o sobie - .................................................................
b) człowiek piszący wiersze-....................................................................................
c) nadanie cech ludzkich przedmiotom, rzeczom, roślinom-...................................
d) umiejętność bronienia własnego zdania, wiara w siebie - ..................................
6. Wyjaśnij znaczenie związków frazeologicznych:
a) czarna owca -..............................................................................................
b) jabłko niezgody-........................................................................................
c) niebieski ptak - ...........................................................................................

Teraz przeczytaj uważnie wiersz i odpowiedz na związane z nim pytania
Konstanty Ildefons Gałczyński
Spotkanie z matką
Ona mi pierwsza pokazała księżyc
i pierwszy śnieg na świerkach,
i pierwszy deszcz.
Byłem wtedy mały jak muszelka,
a czarna suknia matki szumiała jak Morze Czarne.
Noc.
Dopala się nafta w lampce.
Lamentuje nad uchem komar.
Może to ty, matko, na niebie
jesteś tymi gwiazdami kilkoma?
Albo na jeziorze z żaglem białym?
Albo falą w brzegi pochyłe?
Może twoje dłonie posypały
mój manuskrypt gwiaździstym pyłem?
A może jesteś południowa godzina,
mazur, pszczół w złotych sierpnia pokojach?
Wczoraj szpilkę znalazłem w trzcinach –
Od włosów. Czy to nie twoja?
7. Dokończ zdania:
a) Bohaterem wiersza jest.........................................................................................
b) Podmiotem lirycznym jest..................................................................................
8. Jaki środek stylistyczny występuje w wersie: „ Lamentuje nad uchem komar”?
(Podkreśl prawidłową odpowiedź)
a) uosobienie
b) apostrofa
b) epitet
d) porównanie
9. Napisz w jednym zdaniu złożonym , co jest tematem wiersza ?
....................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
10. Napisz do swojej mamy krótki list, w którym przedstawisz uczucia, jakie do niej
żywisz.

