
Załącznik nr 1 

KARTA PRACY Z MOŻLIWOŚCIĄ  WYKORZYSTANIA W WERSJI STANDARDOWEJ LEKCJI. 

zad.1 

Tytuł książki należy napisać: 

a) w cudzysłowiu. 

b) w cudzysłowie. 

zad. 2. 

Wujek często gestykuluje: 

a) ręcami. 

b) rękoma. 

zad. 3.  

Ciocia kupiła sobie niedawno: 

a) tę książkę. 

b) tą książkę. 

zad. 4.  

Na urodzinach było: 

a) dwunastu przyjaciół. 

b) dwanaścioro przyjaciół. 

zad.5. 

Rozmawiałam: 

a) o przyjacielach. 

b) o przyjaciołach. 

zad. 6. 

Nie zdążyłam wypić: 

a) kakaa. 

b) kakao. 

zad. 7. 

Podczas ostatniego meczu: 

a) ponieśliśmy porażkę. 

b) odnieśliśmy porażkę. 

zad. 8. 

Dane dotyczące zachorowań: 

a) na dzień dzisiejszy. 

b) dzisiaj lub na dzisiaj. 

zad. 9. 

Proszę: 

a) cofnąć się do tyłu. 

b) cofnąć się. 

zad. 10. 

Opowiadanie kolegi 

a) było bardziej ciekawsze. 



 b) było ciekawsze. 

zad. 11. 

Po 2-tygodniowej podróży 

a) wrócił do domu. 

b) wrócił z powrotem do domu. 

Która wypowiedź jest poprawna? 

zad. 12. 

a) Wczoraj był 8 marca. 

b) Wczoraj był 8 marzec. 

zad. 13.  

a) Mi się wydaje, że to dobry pomysł. 

b) Mnie się wydaje, że to dobry pomysł. 

zad. 14.  

a) Program prowadzi Piotr i Paweł. 

b) Program prowadzą Piotr i Paweł. 

zad. 15. 

a) Szukać igły w stogu siana.  

b) Szukać przysłowiowej igły w stogu siana. 

zad. 16. 

a) Twardy orzech do zgryzienia. 

b) Ciężki orzech do zgryzienia. 

zad. 17. 

a) Jego głównym atutem jest odwaga.  

b) Jego głównym atutem jest jego odwaga. 

zad. 18. 

W którym punkcie  zapisano w sposób prawidłowy nazwy mieszkańców? 

a) Europejczyk, Francuz, Wielkopolanin, kaliszanin 

b) Europejczyk, Francuz, wielkopolanin, Kaliszanin 

zad. 19. 

W którym punkcie w sposób prawidłowy zapisano krainy geograficzne? 

a) Morze Bałtyckie, Jezioro Wigry, góra Kościuszki 

b) Morze Bałtyckie, jezioro Wigry, Góra Kościuszki 

zad. 20. 

Nie rozdziela się przecinkiem zdań złożonych współrzędnie połączonych spójnikami: i, oraz, 

tudzież, albo, lub, bądź, czy, ani, ni, chyba że spójniki te pojawiają się w zdaniu po raz drugi. 

a) Prawda 

b) Fałsz 

 

 

 


