
GRUPA IV 
 
Wyrazy do dyktanda: 
         
h - hulajnoga, herbata, huragan, harcerz, horoskop, Henryk, Hubert                                   
ch – choinka, chleb, spadochron 
ś, ć, ź, dź, dż  - uśmiech, kościół, gość, liść, kość, październik, koźlątko, 
źrebak, gwóźdź, dźwig, bliźniaczki, dżdżownica, 
ó -   miód, dróżka, końcówka  jaskółka, wiewiórka, przepiórka, kłódka, 
ósemka  wskazówka, leśniczówka 
ż -  mężczyzna, twarożek,  pasażer, dyżurny, bagaż, koleżanka,                                                 
rz - Katarzyna, kucharz, chrzan, brzuszek, przecinek, Kołobrzeg, 
rzodkiewka, orzech, talerzyk 
u -  podarunek, murarz, muchomor  
pszczoła, pszenica, kształt,                                                                                                  
 
 
                                            
                
         PYTANIA Z GRAMATYKI 
 

1. Co to są rzeczowniki, jak o nie pytamy? Podaj 5 przykładów. 
2. Wskaż rzeczowniki w grupie wyrazów:  długi,długopis, nóż, malutki, 

szkoła, książka, rośnie, wiewiórka, pióro, nauczyciel  
3. Co to są przymiotniki, jak o nie pytamy? Podaj 5 przykladów. 
4. Wskaż przymiotniki w zdaniach 

a. Tomek lubi duże samochody. 
b. Ola ma nowy, zielony plecak. 
c. Śnieg jest biały i puszysty. 
d. Owoce i warzywa są smaczne. 

5. Co to są czasowniki i jak o nie pytamy? Podaj 5 przykladów. 
6. Wskaż czasowniki w grupie wyrazów: smaczny, lalka, mała, skacze, 

pisze,niebieski, uczy się, pies, rośnie, kwitnie, kolorowy 
7. Ułóż zdania z czasownikami: namalował, przyszedł, idę, myślę, 

nauczę się. 
8. Który zestaw nie zawiera liczebników? 

a) jeden, ósmy,  jadę, podróżny 
b) pójdę, niebieski, pojedyńczy, mój 
c) trzy, siedem, twój, moje  
d) liść,pierwszy, dobry, twoje    



9. Jakie znasz rodzaje zdań? Podaj przykłady. 
10. Podaj 3 zdania pytające- zamień na oznajmujące. 
11. Podaj 3 zdania oznajmujące- zamień na rozkazujące. 
12. Podaj 3 zdania rozkazujące- zamień na pytające. 
13.  Utwórz rodzinę wyrazów od słów: kościół, cukier, las, szkoła. 
14. Kiedy piszemy wielkie litery- podaj przykłady. 
15. Jakie znasz czasy czasowników, nazwij je i podaj przykłady. 
16. Wymień znaki przestankowe, kiedy je używamy? 
17. Rozwiń następujące zdania: 

a. Pada deszcz. 
b. Nauczyciel uczy. 
c. Hania czyta. 

 
               
PYTANIA Z GEOGRAFII 
 

1. Pokaż na mapie Polskę i jej granice. 
2. Wymień i pokaż na mapie 6 największych polskich miast. 
3. Nazwij i pokaż polskie morze.Pokaż największe miasta leżące nad 

nim.  
4. Nazwij i pokaż góry w Polsce ( pasma górskie). 
5. Wymień i pokaż  największe rzeki w Polsce. 
6. Pokaż Wisłę i największe miasta leżące nad nią. 
7. Pokaż z jakich gór wypływa Wisła i do jakiego wpada morza? 
8. Jakie miasto było pierwszą stolicą Polski, jakie drugą i jakie jest 

obecną. Pokaż te miasta na mapie. 
9. Jakie znasz jeziora w Polsce? Pokaż na mapie. 
10. Jakie bogactwa naturalne posiada Polska? 
11. Czy wiesz gdzie jest Śląsk? Mazowsze? Mazury? 
12. Czy wiesz gdzie urodził się i mieszkał Mikołaj Kopernik? Pokaż na 

mapie. 
13. Gdzie chciałbyś spędzić wakacje w Polsce? Pokaż na mapie. 
14. Jaką porę roku lubisz najbardziej i dlaczego? 
15. Jakie państwa są sąsiadami Polski?  - Pokaż na mapie. 
16. Jakie parki narodowe są w Polsce?- Pokaż na mapie.  

 
 
 
 
              



 PYTANIA Z  HISTORII I LITERATURY 
   Dynastia Piastów 
 

1. Jak powstał gród Gniezno- opowiedz legendę . 
2. Opowiedz legendę Postrzyżyny Ziemowita. 
3. Kim był Mieszko? Co o nim wiesz? 
4. W którym roku i od kogo Polska przyjęła chrzest? 
5. Kto był pierwszym królem Polski? Co o nim wiesz? 
6. Opowiedz legendę „O wdowim groszu.” 
7. Co musiał zrobić Bolesław Chrobry, aby móc sprowadzić ciało św. 

Wojciecha do Polski? 
8. Jakim królem był Bolesław Śmiały? 
9. Z kim walczył Bolesław Krzywousty na Psim Polu? Wyjaśnij nazwę 

pola bitwy. 
10. Dlaczego po śmierci Bolesława Krzywoustego Polska została 

podzielona? 
11. Na czym polegał testament Bolesława Krzywoustego? 
12. Dlaczego Polska osłabła po śmierci Bolesława Krzywoustego? 
13. Kto to byli Krzyżacy i co robili w Polsce? 
14. Kto to byli Tatarzy i dlaczego ludzie się ich bali? 
15. Co zrobił Władysław Łokietek? 
16. Kiedy i kto złączył małe księstwa w jedną Polskę? 
17. Co wiesz o Władysławie Łokietku? 
18. Jakim królem był Kazimierz Wielki? 
19. Wymień królów z dynastii Piastów. 
20. Którego króla z dynastii Piastów polubiłeś(łaś) i dlaczego? 
21. Powiedz pierwszą zwrotkę i refren Hymnu Polskiego. 
22. Jak wygląda godło i flaga Polski? 
23. Co wiesz o Janie Pawle II? 
24. Kim był Fryderyk Chopin? Co o nim wiesz? 
25. Co wiesz o Mikołaju Koperniku?   
 
 
 
 

Zestawy pytań dla grupy IV przygotowała: 
Wanda Pejas 
Krystyna  Lechańska 
Grazyna  Stanowska 


