Na końcu języka
Wprawki, ćwiczenia, zadania
Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można
udostępniać materiałów osobom trzecim.
Zadanie 1
Proszę podkreślić poprawną formę.
A. Moje/moi dzieci lubią czekoladę.
B. Twoje/twoi koledzy są zabawni.
C. Nasze/nasz aktorki są utalentowane.
D. Wasze/wasi sąsiedzi są uprzejmi.
E. Ich/ichnie piosenki są rytmiczne.
Zadanie 2
W podanych wyrazach proszę podkreślić głoskę 'sz'. Następnie proszę napisać te wyrazy
dzieląc je na litery.
A. szafa
B. szosa
C. szum
D. szelki
E. szyna
F. piszą
G. kosz
I. uszy
J. Miłosz
K. kasza
L. słyszysz
Zadanie 3
Proszę dopisać poniższe wyrazy i wyrażenia do powitania i pożegnania. Uwaga: jeden wyraz
pasuje do dwóch punktów.
Dzień dobry!
Cześć!
Do zobaczenia!
Dobry wieczór!
Na razie!
Dobranoc!
Pa!
Do widzenia!
Do jutra!

A. powitanie:
B. pożegnanie:
Zadanie 4
Proszę przeczytać tekst, a następnie odpowiedzieć na pytania.
Lunnowie nie posiadają ani ciała, ani kości. Utworzeni są z mglistej miazgi podobnej do
obłoków i mogą nadać sobie najrozmaitsze, dowolne kształty. Miazga ta pokryta jest
przezroczystą, elastyczną powłoką przypominającą żelatynę. Wszyscy Lunnowie mają
naczynia ze szkła, w których spędzają czas wolny od pracy.
Żywią się zielonymi kulkami, które wyrabiają z miedzi. Wydają dźwięki podobne do uderzeń
srebrnych dzwonków i doskonale w ten sposób porozumiewają się między sobą. Lunnowie
poruszają się podobnie jak obłoki - płynąc. Do pracy nie używają żadnych narzędzi i we
wszystkim, co robią, posługują się różnymi promieniami, które z siebie wydzielają.
Tacy są księżycowi ludzie zwani Lunnami.
I. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź.
W tekście zostali opisani
A. mieszkańcy Ziemi.
B. mieszkańcy Księżyca.
C. mieszkańcy innej planety.
II. Proszę zaznaczyć P, jeśli wypowiedź jest prawdziwa lub F - jeśli jest fałszywa.
A. Pożywieniem Lunnów są miedziane kulki.
B. Luunowie nie posiadają szklanych naczyń.

P/F
P/F

III. W wyrażeniu 'elastyczna powłoka' proszę zastąpić podkreślony wyraz jego synonimem.
A. sprężysta.
B. łagodna.
C. ulgowa.
IV. Proszę wskazać poprawne odpowiedzi.
A. Lunnowie poruszają się podskakując/płynąc.
B. Dźwięki wydawane przez Lunnów przypominają uderzenia srebrnych
dzwonków/miedzianych dzwonków.

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ
Zadanie 1
A. Moje/moi dzieci lubią czekoladę.
B. Twoje/twoi koledzy są zabawni.
C. Nasze/nasi aktorki są utalentowane.
D. Wasze/wasi sąsiedzi są uprzejmi.
E. Ich/ichnie piosenki są rytmiczne.
Zadanie 2
A. szafa: s-z-a-f-a.
B. szosa: s-z-o-s-a.
C. szum: s-z-u-m.
D. szelki: s-z-e-l-k-i.
E. szyna: s-z-y-n-a.
F. piszą: p-i-s-z-ą.
G. kosz: k-o-s-z.
I. uszy: u-s-z-y.
J. Miłosz- M-i-ł-o-s-z.
K. kasza: k-a-s-z-a.
L. słyszysz: s-ł-y-s-z-y-s-z.
Zadanie 3
A. powitanie: Dzień dobry!, Cześć!, Dobry wieczór!
B. pożegnanie: Cześć!, Do zobaczenia!, Na razie!, Dobranoc!, Pa!, Do widzenia!, Do jutra!
Zadanie 4
I. B
II. A P; B F
III. A
IV. A. płynąc.
B. uderzenia srebrnych dzwonków.

