
GRUPA VI 
 
Wyrazy do dyktanda 
 
jaskółka, kłótnia, król, mózg, półka, przepiórka, wróbelek 
harcerz, helikopter, herbata, hokej, huśtawka, hymn 
chorągiew, choroba, monarcha, samochód, chleb 
niemiły, niesprawiedliwy, nieznany 
aptekarz, dworzec, morze, powtarzać, zegarmistrz 
drzewo, korzeń, krzew, wrzesień, trzy 
kształt, pszenica, pszczoła 
bagaż, młodzież, oskarżenie, zboże 
Francja, kolacja, poezja 
Brazylia, chemia, ziemia 
Amerykanin, Polak, Polska, rzymianin, Wenus 
mąka, wąż, wstęga, wstążka  
 
 
Pytania z literatury 
 
1. Co to jest bajka? Jaką bajkę znasz? Kto ją napisał? 

2. Co to jest uosobienie? Podaj przykłady. 

3. Wyjaśnij znaczenie przysłów: 

 Na jesieni świat się  mieni. 

 Październik chodzi po kraju i wygania ptaki z raju. 

4. Czy udało ci się znaleźć przyjaciela? Jaki on jest? 

5. Jeżeli uważasz, że znalazłeś przyjaźń, jak ją pielęgnujesz? 

6. Co wiesz o Marii Skłodowskiej-Curie? 

7. Wymień ojczyzny Jana Pawła II. Co możesz o nich powiedzieć? 

8. Dlaczego papież Jan Paweł II był największym pielgrzymem świata? 

9. Dlaczego Jan Paweł II może być dla nas przykładem? 

10. Kim był Ignacy Jan Paderewski, co o nim wiesz? 

11. Które święto spośród wszystkich świąt obchodzonych w naszej tradycji najbardziej zbliża 

dwa światy: żywych i umarłych? 

12. Co wiesz o 11 listopada? 

13. Jakie znasz polskie symbole narodowe. Opisz je. 

14. W jaki sposób szanuje się chleb w twoim domu? 



15. Wytłumacz przysłowia: 

 Nie samym chlebem człowiek żyje. 

 Kto ma chleb szuka bułki. 

16. Jak rozumiesz powiedzenie, że Święto Dziękczynienia jest świętem wszystkich emigrantów? 

17. Dlaczego Polacy emigrowali z Polski? 

18. Jakich znasz polskich noblistów i za co zostali nagrodzeni? 

19. Opisz polską Wigilię. 

20. Jakie znasz zwyczaje noworoczne? 

21. Jaka jest rola twojej babci i dziadka w rodzine? 

22. Czym mógłbyś swojej babci i dziadkowi sprawić największą radość? 

23. Czym jest dla ciebie twój dom? 

24. Co wiesz o Helenie Modrzejewskiej i jej pobycie w Stanach Zjednoczonych? 

25. Dlaczego Stanisława Moniuszkę nazywamy ojcem polskiej opery? Jakie znasz jego opery? 

26. O kim napisał Cyprian Kamil Norwid: „Rodem – warszawianin, sercem – Polak, talentem – 

świata obywatel”? Co wiesz o tej osobie? 

27. Jak obchodzi się w Polsce Wielkanoc? 

28. Dlaczego cały świat zna Fryderyka Chopina? 

29. Co wiesz o generałach Tadeuszu Kościuszce i Kazimierzu Pułaskim? 

30. Dlaczego istnieją szkoły języka polskiego? 

 
 
Pytania z  gramatyki 
 
1. Który wyraz jest rzeczownikiem?  

ten, on, Janek, jeden 

2. Który wyraz nie jest rzeczownikiem? 

 jazda, czerwień, czerwiec, czerwienić się 

 3. Wskaż przymiotnik. 

 uczynek, uczynny, czyn, czynić 

4. Który zestaw nie zawiera przymiotników? 

 zimno, śnieg, mróz 

 gorący, ciepły, zimny 

 wesoły, radość, cieszyć się 

 dużo, mały, ogromny 



5. Który zestaw zawiera prawidłowe stopniowanie przymiotników? 

 duży, mniejszy, mały 

 zły, gorszy, najgorszy 

 dobry, zły, niedobry 

 dobry, zły, bardziej gorszy 

6. Napisz słownie liczebniki. 

 (5)_________dzieci bawiło się w piaskownicy. 

 W klasie brakowało (4)_________uczniów. 

 Drogą biegnie (7)_________chłopców. 

 (2)_________dziewczynki kłócą się. 

7. Wskaż czasownik: podróż, podróżnik, podróżny, podróżował 

8. Który zestaw zawiera wyłącznie przyimki? 

 na, siedem, tylko 

 nad, obok, za 

 w, dużo, i 

 przy, daleko, on 

9. Który zestaw zawiera przymiotnik? 

 głośne miauczenie 

 mój kotek 

 puszystość ogonka 

 cztery łapki 

10. Który zestaw zawiera tylko rzeczowniki nazywające czynności? 

 uczył się, nauka, uczeń 

 mowa, głośno, krzyczeć 

 myślenie, pisanie, malowanie 

 ciężka, praca, smutek 

11.  Od przymiotników utwórz przysłówki: 

 Długa -__________________________ 

 Pochmurna - ____________________________ 

Późna - _________________________ 

Zabawna  - __________________________ 

Ciekawe - __________________________ 

  



12.. Przeczytaj wiersz i zamień czasowniki w czasie teraźniejszym na czas przeszły: 

 „Żabka” 

 Od rana żabka płacze, 

 od rana szuka mamy, 

 nawet już nie skacze, 

 stoi i rozpacza, 

 ociera łzy łapką, 

 bo widzi bociana... 

13. Jak powinny prawidłowo brzmieć te zdania? 

 Janek i Hania idzie do szkoły. 

 Jutro pojechaliśmy do Polski na wakacje. 

 Nie zaskoczyło mnie deszcz. 

 Siostra Mai gra na flet. 

14. Rozwiń zdania pojedyncze: 

 Chłopiec gra. 

 Latawiec wzniósł się. 

 Staś stoi. 

15. Z każdego zdania złożonego utwórz dwa pojedyncze: 

 Dzisiaj idę do kina, ale pojutrze wybiorę sie do biblioteki. 

 Adam czyta książkę, więc się nie nudzi. 

 
Pytania z historii 
 
1. Co to jest elekcja, co znaczy „bezkrólewie? 

2. Jakie ważne wydarzenie dla Polski miało miejsce za czasów dynastii Piastów? 

Wymień dwóch władców z tego okresu. 

3. Jakim królem był Stefan Batory? Skąd pochodził? 

4. Co to była piechota „wybraniecka”,o co walczyła i gdzie został zawarty pokój? 

5. Dlaczego Zygmunt III Waza przeniósł stolicę z Krakowa do Warszawy? 

6. W którym roku odbyla się bitwa pod Grunwaldem? Kto z kim walczył i kto odniósł 

zwycięstwo? Jaką pieśń śpiewali wówczas Polacy? 

7. Jaką wojnę nazywano ,,Potopem”? 

8. Kto to byli Kozacy i dlaczego zbuntowali się przeciwko rządom polskim? 

9. Jacy wrogowie napadli na Polskę z północy za panowania Jana Kazimierza? 

10. Dlaczego obronę Częstochowy nazywamy cudem? 



11. Kto to był Wit Stworz i z jakim miastem był związany? 

12. Co to była husaria? 

13. Co wiesz o zwycięstwie pod Wiedniem? 

14. Jakie słowa napisał Sobieski do papieża po zwycięstwie i co posłał papieżowi z pola bitwy? 

15. Dlaczego Polska uległa osłabieniu pod rządami Sasów? 

16. Co to znaczyło „Złota wolność”? 

17. Co się poprawiło w Polsce za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego? 

18. Co się działo na „obiadach czwartkowych”? 

19. Co oznaczało „liberum veto”?  

20. Jakie były główne punkty Konstytucji 3 Maja?                                                                       

21. Rozbiory Polski – ile ich było i kim byli zaborcy? Ile lat trwały zabory? 

22. Kim był Mikołaj Kopernik? Jakich odkryć dokonał  i w jakich miastach pracował? 

23.Kiedy wybuchła  i jak długo trwała II wojna światowa? Kto ją wywołał i jak się zakończyła? 

24.Kto i kiedy napisał hymn Polski? Powiedz jego pierwszą zwrotkę i refren. 

25.Wawel – który król go zbudował i z czego słynie? 

 
Pytania z  geografii 
 
1. Z jakimi państwami sąsiaduje Polska? 

2. Jakie miasto jest stolicą Polski? Co o nim wiesz? 

3. Nad jakim morzem leży Polska? Jakie znasz porty? 

4. Wymień i pokaż na mapie trzy największe rzeki w Polsce. 

5. W jakiej części Polski znajduje się „tysiąc jezior”? Opisz tę krainę. 

6. Wymień i znajdź na mapie łańcuchy górskie w południowej Polsce. 

7. Wymień i pokaż na mapie trzy duże miasta Polski. Które z nich chciałbyś/chciałabyś zwiedzić 

i dlaczego? 

8. Pokaż na mapie miasta związane z Mikołajem Kopernikiem. 

9. Wymień i pokaż  na mapie dawne stolice Polski. Którą chciałabyś/chciałbyś odwiedzić i 

dlaczego? 

10. W jakiej miejscowości lub regionie Polski chciałbyś/chciałabyś spędzić swoje wymarzone 

wakacje?           

Zestawy pytań dla grupy VI przygotowały: 

Grażyna Sandel,  
Elżbieta Tumiłowska, 
Ewa Klepko 

 


