Alfabet, głoska, litera, sylaba
Sprawdzian wiadomości
……………………………………………. klasa 4 ………. grupa 1 ………………….
imię i nazwisko
data

………………….
nr w dzienniku

1. Wypisz wszystkie samogłoski : ( 0-2p.)
……………………………………………………………………………………….
2. Jaka litera występuje po: ( 0- 3p.)
a-…….., ó-…….., n-…….., t-…….., z-…..…, ę-…..…
3. Z podanego fragmentu wiersza wypisz w kolejności alfabetycznej nazwy czterech zwierząt: ( 0-2 p.)
Chicho szumi wiatr w leszczynach,
w lesie dzień się rozpoczyna.(…)
Lata motyl, barwny goniec,
zza pnia wyjrzał wąż zaskroniec,
pełznie ślimak środkiem dróżki,
przestraszył się: schował różki.
I znów świergot, pisk sikorek,
stuk–stuk — dzięcioł stuka w korę.
Tam kielichy dzwonki kłonią —
słuchaj, słuchaj — czy zadzwonią?(…)
Myk! - zajączek siadł przy sośnie.
Ej, zajączku, nie idź w szkodę!
Nie skub młodych brzóz i dębów,
nie ostrz sobie na nie zębów!
……………………………, ……………………………, ………………………….. , ………………………………

4. Podziel wyrazy na głoski i litery. Zapisz w odpowiedniej rubryce tabeli. ( 0- 6 p.)
Liczba
głosek

Liczba
liter

szopa
komputer
pszczoła
brzuch
leżak
sześć
5. Podane wyrazy podziel na sylaby. ( 0-2 p.)
kapusta - ..........................................

tablica - ....................................

6. Podziel odpowiednio wyrazy: ( 0- 3p.)
wianek, miś, nisko, siatka, igła
a) „i” jest tylko zmiękczeniem .................................................................................................
b) „i” jest zmiękczeniem i tworzy sylabę ....................................................................................
c) „i” tylko tworzy sylabę ……………………………………………………………………..
7. Utwórz nowe wyrazy od podanych, wymieniając wskazaną spółgłoskę lub samogłoskę na inną. ( 0- 3p.)
berek - …………………………
piasek - ………………………. .
klapa - ………………………….

ból - ………………………..…………
komik - ……………………………….
żarówka - ……………………………...

8. Które zestawy wyrazów ułożone są alfabetycznie? Podkreśl. ( 0- 2p.)
a. misa, miska, miseczka, mistrz
b. rower, rów, sarna, szyba, traktor, trzask
c. alarm, gryzoń, igła, jajo, łapa, łyżka, złoto
d. beczka, czapka, dłoń, ul, żyła, zapach
9. Wyjaśnij pojęcie: ( 0- 1p.)
Litera to : ……………………………………………………………………………………..

……………… / 24
liczba punktów

………………… …………………………………...
ocena

……………………………………………
podpis rodzica

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Punktacja:
Ocena

Punkty

6
65+
5
54+
4
43+
3
32+
2
21+
1

24
23,5
23
22,5
22
21,5
21 - 18
17,5 - 17
16,5
16 - 13
12,5 - 12
11,5
11 – 8,5
8
7,5
7-0

Alfabet, głoska, litera, sylaba
Sprawdzian wiadomości
……………………………………………. klasa 4 ………. grupa 2 ………………….
imię i nazwisko
data

………………….
nr w dzienniku

1. Wypisz wszystkie samogłoski : ( 0-2p.)
……………………………………………………………………………………….
2. Jaka litera występuje po: ( 0- 3p.)
c-…….., ó-…….., m-…….., w-…….., ń-…..…, f-…..…
3. Z podanego fragmentu wiersza wypisz w kolejności alfabetycznej nazwy czterech zwierząt: ( 0-2 p.)
Chicho szumi wiatr w leszczynach,
w lesie dzień się rozpoczyna.(…)
Lata motyl, barwny goniec,
zza pnia wyjrzał wąż zaskroniec,
pełznie ślimak środkiem dróżki,
przestraszył się: schował różki.
I znów świergot, pisk sikorek,
stuk–stuk — dzięcioł stuka w korę.
Tam kielichy dzwonki kłonią —
słuchaj, słuchaj — czy zadzwonią?(…)
Myk! - zajączek siadł przy sośnie.
Ej, zajączku, nie idź w szkodę!
Nie skub młodych brzóz i dębów,
nie ostrz sobie na nie zębów!
……………………………, ……………………………, ………………………….. , ………………………………

4. Podziel wyrazy na głoski i litery. Zapisz w odpowiedniej rubryce tabeli. ( 0- 6 p.)
Liczba
głosek

Liczba
liter

czapka
sosna
chrząszcz
krzaczek
wybrzeże
kret
5. Podane wyrazy podziel na sylaby. ( 0-2 p.)
siłownia - ..........................................

donica - ....................................

6. Podziel odpowiednio wyrazy: ( 0- 3p.)
impreza, wiadro, komin, powidła, miasto

a) „i” jest tylko zmiękczeniem .................................................................................................
b) „i” jest zmiękczeniem i tworzy sylabę ....................................................................................
c) „i” tylko tworzy sylabę ……………………………………………………………………..
7. Utwórz nowe wyrazy od podanych, wymieniając wskazaną spółgłoskę lub samogłoskę na inną. ( 0- 3p.)
taczka - …………………………
postać - ………………………. .
rybak - ………………………….

tost - ………………………..…………
los - ……………………………….
świat - ……………………………...

8. Które zestawy wyrazów ułożone są alfabetycznie? Podkreśl. ( 0- 2p.)
a. misa, miska, mizerny, mistrz
b. rower, rów, sarna, szyba, sen, trzask
c. alarm, gryzoń, igła, indyk, łapa, łyżka, złoto
d. beczka, czapka, fala, tort
9. Wyjaśnij pojęcie: ( 0- 1p.)
Głoska to : ……………………………………………………………………………………..
……………… / 24
liczba punktów

………………… ………………………………
ocena

……………………………………………
podpis rodzica

……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Punktacja:
Ocena

Punkty

6
65+
5
54+
4
43+
3
32+
2
21+
1

24
23,5
23
22,5
22
21,5
21 - 18
17,5 - 17
16,5
16 - 13
12,5 - 12
11,5
11 – 8,5
8
7,5
7-0

