CZASOWNIK
1.

POWTÓRZENIE

Z podanego tekstu wypisz czasowniki i określ ich formę gramatyczną : ( 6 cech)
Kiedy Wojtek zobaczył koleżanki na schodach, pomyślał: “Dlaczego one już wyszły ze szkoły? Może nie mamy
ostatniej lekcji? Przypuszczam, że tak.”
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Przed Bożym Narodzeniem mama ma dużo pracy. Wszyscy jej w tym pomagamy. Dziś tata wytrzepał wszystkie
dywany, a my upiekłyśmy pierniczki. Bardzo lubię te święta.
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2. Odmień w trybie przypuszczającym: wytłumaczyć, stać.
l.poj.: 1. ……………………………..….2. ………………………………….3. ……………………………....……..
l.mn. : 1. ……………….………….….. 2. …………………….…………… 3. …………………..………………...
l.poj.: 1. ……………………………..….2. ………………………………….3. ………………………..…………..
l.mn. : 1. ……………….………….….. 2. …………………….…………… 3. …………………..………………
3. W podanych zdaniach podkreśl czasowniki. Określ, w jakiej stronie występują.
Jaś stanął przed mamą. – str. ……………………………………........................
Mój kolega został wybrany najsympatyczniejszym chłopakiem w szkole. – str. ……………………
Ania schowała się pod krzesło. – str. …………………………………………....
Te przykłady były omawiane na lekcji. – str. …………………………………
Artur przyjrzał się preparatowi z bliska.. – str. ………………………………
Kot złapał mysz. -str. …………………………………………..………………..
4. Ułóż dwa zdania z czasownikiem zamówić:
W szkole ( forma osobowa)………………………………..………………………………..monitory.
W szkole ( forma nieosobowa) ………………………………………………..……………monitory.
Ułóż dwa zdania z czasownikiem sprzedawać:
W sklepach ( forma osobowa)……………………………………………………………………..ozdoby.
W sklepach ( forma nieosobowa) …………………………………………………………………ozdoby.
5. Zmień formy czasu teraźniejszego na przeszły:
a) Stoję w sklepie. : ……………………………………………….…………………….……………
b) Oglądam książkę. : ………………………………………………………………………………..
c) Zastanawiam się, czy ją kupić. : ………………………………………………………………….
d) Nie mam tyle pieniędzy. : ..……………………………………………………………………….
a) Byłam w górach. : ………………………………………………………………………………..
b) Podziwiałam widoki. : …………………………………………………………………….…...…
c) Podobał mi się ten wysoki szczyt. : ………………………………………………………………
d) Zdecydowałam się na wjazd kolejka na górę. : …………………………………………………….
6. Od podanych czasowników utwórz bezokoliczniki:
a) czytam - ………………….…………………….…… b) liczę - ……………………...…………….
c) chodzę - …………………………………….………. d) gryzę - ……………….………...…………
a) maluję - …………............................................. b) jem - ……………………..…………….………
c) idę - ………………………………………….... d) śpiewam - …………….……………….………

7. Odmień przez osoby i liczby w trybie rozkazującym: zauważyć.
……………………………….………...………………., …………….………………………………..
………………………………….…………………...…., …………………….………………………..
………………………………….……………...………., …………………………….………………..
Odmień przez osoby i liczby w trybie rozkazującym : przeczytać.
………………………………..……………….……, …..………………………………………….
………………………………………..………….…, …………………..………………………….
………………………………………………..….…, ………………………………………………
8. Uzupełnij zdania:
a) Gdybyś się postarał, …………………………………………………………….............................
b) ………………………………………………………………………..…, zdążylibyście na zajęcia.
a) Gdybyś się przyłożył do nauki, ……………………………………………………………………..
b) ……………………………..…………………………………..…………, zdążylibyście na pociąg.
9. Przekształć podane zdania, zmieniając stronę czasowników z czynnej na bierną.
a) Harcerze uporządkowali stadion.
………………………………………………………………………………………………………….
b) Uczniowie przygotowali uroczysty apel.
………………………………………………………………………………………………………….
a) Harcerze rozpalili ognisko.
………………………………………………………………………………………………………….
b) Mariusz naprawił rower.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Przekształć konstrukcję zdań z biernej na czynną.
a) Nowa szczepionka została odkryta przez naukowców.
…………………………………………………………………………………………………………..
b) Jerzy Dudek jest uwielbiany przez kibiców piłki nożnej.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
a) Nowe osiedle zostało zaprojektowane przez architekta.
………………………………………………………………………………………………………….
b) Pożar jest gaszony przez miejscowych strażaków.
…………………………………………………………………………………………………………..
11. W podanych zdaniach podkreśl czasowniki. W nawiasach napisz, w jakiej stronie występują:
a) Fryzjerka czesze Marysię. ( ……………………………………………).
b) Janek zachwyca się krajobrazem. ( ……………………………………).
c) Zosia ubiera się szybko. ( ……………………………………………...).
d) Ciasto zostało upieczone przez mamę. ( ………………………………).
a) Marysia podziwia krajobraz. ( ……………………………………………).
b) Dziecko uśmiechnęło się do mamy. ( …………………………………….).
c) Zosia okryła się szalem. ( …………………………………………………).
d) Zadania są rozwiązywane przez uczniów. (……………………………….).
12. W podanych zdaniach zastosowano błędne formy czasowników. Zapisz te zdania w formie poprawnej.
a) Ania niechcący popchła siostrę.
………………………………………………………………………………………………………….
b) Chłopcy rozumią sytuację.
………………………………………………………………………………………………………….
c) Byłem w domu i dopiero przyszłem.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
a) Zaczęłem rozumieć swe błędy.
………………………………………………………………………………………………………….
b) Wszyscy uczniowie umią rozwiązać to zadanie.
………………………………………………………………………………………………………….
c) Wyszłem z kina bocznymi drzwiami.
………………………………………………………………………………………………………….

