
Trening przed klasówką 

 

Szkoła podstawowa 

Gramatyka: wypowiedzenia oznajmujące 

 

Zadanie 1 

Wskaż punkty zawierające zrozumiałą informację. 

 

A. Wczoraj iść do kina. 

B. Zosia jest młodszą siostrą Julki. 

C. Na płot siedział dużego kota. 

D. Wokół domu rosły wysokie drzewa. 

E. Tomek został policjantem. 

 

Zadanie 2 

Z rozsypanych wyrazów ułóż wypowiedzenia oznajmujące. 

 

A. nosie, Kasia,  na , miała, piegi. 

B. nad, wakacje, spędził, Wiktor, morzem. 

C. ogrodzie, pachnące, W, kwiaty, rosły. 

D. rozwija, Czytanie, wyobraźnię, książek. 

E. Na, czekoladową, truskawkowe, z, deser, lody, były, polewą. 

 

Zadanie 3 

Poniższy tekst zawiera wypowiedzenia oznajmujące. Uzupełnij wypowiedź, wpisując we 

właściwe miejsca znaki interpunkcyjne. 

 

Dawno dawno temu za górami za lasami były sobie trzy świnki Całe lato wędrowały po lesie 

po łąkach bawiąc się i weseląc w najlepsze Trudno byłoby znaleźć milsze stworzenia niż trzy 

małe świnki [...] Nadeszła jesień a wraz z nią zaczęły się deszcze Małe świnki uznały że pora 

pomyśleć o domu z prawdziwego zdarzenia 

 

Zadanie 4 

Zaznacz punkty, które zawierają wypowiedzenia oznajmujące. 

 

A. Czy to moja wina? 

B. Dziewczynka nieśmiało spojrzała na koleżankę. 

C. Idź do swojego pokoju! 

D. Mama obiecała upiec tort. 

E. Basia posłuchała mojej rady. 

 

 

 

 



Zadanie 5 

Za pomocą 5 wypowiedzeń oznajmujących przedstaw wybraną bohaterkę/wybranego 

bohatera literackiego. 
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....................................................................................................................................................... 

 

Zadanie 6 

Odpowiedz na pytania za pomocą wypowiedzeń oznajmujących. 

 

A. O której godzinie będziemy na miejscu? 

B. Jakie lubisz czytać książki? 

C. Kiedy mnie odwiedzisz? 

D. Co  podarujesz koleżance? 

E. Czy kupisz sobie tę sukienkę? 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

B. D. E. 

 

Zadanie 2 

A. Kasia miała piegi na nosie. 

B. Wiktor spędził wakacje nad morzem. 

C. W ogrodzie rosły pachnące kwiaty. 

D. Czytanie książek rozwija wyobraźnię. 

E. Na deser były lody truskawkowe z polewą czekoladową. 

 

Zadanie 3 

Dawno, dawno temu, za górami, za lasami były sobie trzy świnki. Całe lato wędrowały po 

lesie, po łąkach, bawiąc się i weseląc w najlepsze. Trudno byłoby znaleźć milsze stworzenia 

niż trzy małe świnki. [...] Nadeszła jesień, a wraz z nią zaczęły się deszcze. Małe świnki 

uznały, że pora pomyśleć o domu z prawdziwego zdarzenia. 

 

Zadanie 4 

B. D. E. 

 

Zadanie 5 

Przykładowa odpowiedź: Ania Shirley miała około 11 lat. Jej twarz była drobna. Rude 

warkocze opadały na ramiona. Była dziewczynką bardzo inteligentną i wrażliwą. Cechowała 

ją także wybujała wyobraźnia. 

 

Zadanie 6 

A. Będziemy na miejscu o godzinie 16.00. 



B. Lubię czytać książki przygodowe. 

C. Odwiedzę cię w sobotę. 

D. Koleżance podaruję perfumy. 

E. Tak, kupię sobie tę sukienkę. 

 


