
  Grupa VII 

 Wyrazy do dyktanda 

 

książki, należy, można, zwyciężył, dużo, zauważyli, przeżywać, mimo że, dlatego 
że, ponieważ, najdłuższa, narażony 
 
pszczoły, skrzydła, wszechświat, grzyby, grzeczny, krzesło, chrześcijaństwo, 
Krzysztof, mistrzowska, trzeci, marzenie 
 
szybko, najszybciej, góry, ludzie, lód, mistrz, chrzest, hałas, herbata, zespół, haczyk, 
mógłby, bochenek 
 
niezwykłe, nieźle, bezpośrednio, nieprzyjemny, nie widząc, nie chcąc, nie myśląc, 
nie hałasując 
 
publiczność, późny, światowa, gość, przyjdź, zaśpiewać, otworzyć, jakość 
 
Polacy, Amerykanie, mijając, ortografia, konkursy, niedziela, transmisja, Kraków, 
Nogat, Malbork, Góry Świętokrzyskie 

  
Pytania z literatury 
 
1 .  Jakie cechy powinien mieć według Ciebie przyjaciel? 
2 . ,,Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.” Jak rozumiesz to przysłowie? 
3 .  Co to jest tolerancja? Jak można pomóc ludziom niepełnosprawnym? 
4 .  Opowiedz o szkole swoich marzeń – min. 6 zdań  .   
5 .  Jaką ze świątecznych  tradycji  bożonarodzeniowych w Twojej rodzinie lubisz najbardziej? - 
min. 6 zdań. 
6 .  Kogo się uważa za największego malarza historycznego? Wymień tytuł jednego z obrazów lub 
 postać, którą  namalował?  W jakim mieście tworzył swoje dzieła? 
7 .  Jaką pieśń uważa się za pierwszy hymn Polski?  
8 .  Co to jest fraszka? Omów dowolnie wybraną fraszkę Jana Kochanowskiego. 
9 .  Co to jest bajka, podaj tytuł znanej Ci bajki,  kto ją napisał  i opowiedz o czym jest? 
10. Wśród nas żyją ludzie chorzy, samotni, niepełnosprawni. Jak możemy im pomóc? Czego 
możemy się od nich nauczyć? – min.6 zdań. 
11. Wymień jeden z problemów dzisiejszego nastolatka.  Jaką radę dałbyś swojemu koledze, aby 
mógł ten problem rozwiązać? 
12 . Czy roboty i komputery mogą zastąpić człowieka? - min. 6 zdań. 



13 . Kogo nazywamy ojcem literatury polskiej , w jakiej epoce żył ? Wymień dwa tytuły jego 
utworów. 
14.  Jak rozumiesz termin  patriotyzm? - min. 6 zdań 
15 . Wymień trzy święta, które obchodzą Polacy zamieszkali na całym świecie?  
16 .  Podaj współczesny tytuł „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, jakie ona ma znaczenie 
dla Polaków, jak się nazywał jej twórca? 
17 .  Kto  urządzał „Obiady czwartkowe”, kim byli zapraszani goście, wymień znane Ci nazwiska? 
18 .  Kim był Adam Mickiewicz i dlaczego zyskał sławę? 
19 . Wymień  twórców literatury  polskiej,  którzy  zostali laureatami nagrody Nobla? 
20 . Wymień symbole narodowe.
22.  Kim był Wit Stwosz i jakie jest jego najwybitniejsze dzieło w Polsce? 
23.  Za co przyznaje się nagrody Nobla? Kim był Nobel, z jakiego kraju pochodził i co odkrył? 
24 . Podaj tytuły trzech poskich legend i omów jedną z nich. 
25.  Wymień trzy osoby, które zostały uznane za święte i opowiedz o jednej z nich. 
26.  Co oznacza termin „anglicyzmy”? Podaj kilka przykładów. 
27.  Jak rozumiesz słowa ks.Jana Twardowskiego ,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą..."? 
28.  Dlaczego Jana Pawła II nazywamy Pasterzem Świata? 
  
Pytania z gramatyki
 
1 .  Utwórz liczbę mnogą 
       zeszyt ________________________      uczeń  _________________________ 
       dziecko________________________     koleżanka      ___________________________ 
       przyjaciel ______________________     ręka    ______________________ 
2 .  Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki .  
       pomidor - zupa _____________________ 
       morze - woda____________________ 
       kuchnia - stół  _____________________ 
       deszcz - dzień _____________________ 
       szkoła  - przybory __________________  
3 . Do podanych przymiotników dopisz stopień wyższy i najwyższy. 
    dobry  ____________________        _____________________ 
    mądry  ____________________       _____________________ 
    weso    _____________________     _____________________ 
    duży     _____________________    _____________________ 
4 .  Określ liczbę i osobę tych czasowników. 
    opowiadało ______________________________ 
    chorowały   ______________________________ 
    czytali          ______________________________ 
    wyznaczył      _____________________________ 
    zorganizujemy  ___________________________ 



 
6 . Które z podanych zdań jest poprawne ? 
     Rozmawiam na telefonie.  Rozmawiam przez telefon. 
     Znam Ciebie. Znam Ty. 
     Dobrze się bawiłam. Miałam dobry czas. 
   
7 .  W podanych zdaniach zmień liczbę mnogą na pojedynczą lub odwrotnie . 
    W cichy, ciepły wieczór harcerze śpiewali przy ognisku.. 
    Sokół to drapieżny ptak. 
    Wiersz, który napisałeś bardzo mi się podobał. 
8 .  Do podanych wyrazów dodaj wyraz pochodny. 
   muzyka __________________________     cieszyć __________________________ 
   kochać __________________________       szkoła _________________________ 
   mówić  __________________________      dzień     _________________________ 
9 .  Utwórz przymiotniki z podanych rzeczowników: dom, szczęście,dzień, szkoła, mleko. 
10.  Napisz słownie datę 1.IX.1939 rok. 
11.  Odmień przez osoby,  liczby i czasy dowolny  czasownik. 
12.  W podanych zdaniach użyj właściwego przyimka :  ( podczas,  do,  bez, od , dla, około,  koło, 
oprócz ) 

a)      Ona pije kawę ............ cukru . 
b)      Julian zrobi wszystko ............. swojej matki. 
c)      Mieszkamy ...................... dużego parku. 
d)      Jadam wszystko ............... cebuli i czosnku . 

 13.  Podkreśl tylko przymiotniki : 
        ławka, czeka, słoneczny, lampa, drewniany, fajka  pachnie  mrożony, dziewczyna,  pies, 
        chłopięcy, piosenka, kolorowa,  leczy, medyczny, zdrowie. 
14.  Podaj określenie rzeczownika i 3 przykłady. 
15.  Odmień dwa dowolne rzeczowniki przez osoby i liczby. 

 

 
 



Pytania z geografii 

 
1. Zabierz  mnie na wycieczkę po Polsce i pokaż na mapie pięć największych miast. 
2. Z jakiego regionu Polski pochodzi Twoja rodzina? Wymień największe miasto i ciekawe 

miejsca. 
3. Wymień trzy (lub więcej) województwa i ich stolice oraz pokaż je na mapie. 
4. Wymień i pokaż na mapie dawne stolice Polski. Jakie znajdują się tam zabytki (wymień po 

jednym)? 
5. Pokaż na mapie miasta związane z życiem i pracą Mikołaja Kopernika . 
6. Wymień i pokaż na mapie trzy pasma górskie.. 
7. Nazwij i pokaż na mapie region oraz miejsce urodzenia i dzieciństwa Jana Pawła II. 
8. Jak nazywa się i gdzie się znajduje najwyższy szczyt górski w Polsce? Pokaż na mapie. 
9.  Podaj nazwę morza nad którym leży Polska?  Wymień największe i najbardziej znane 

polskie porty, pokaż je na mapie. 
10.  Jak nazywa się region Polski, w którym  znajduje się najwięcej jezior? Które z nich jest   

największe? Pokaż na mapie. 
11.  Z jakimi państwami graniczy Polska? Wymień je i pokaż na mapie. 
12.  Wymień nazwy trzech parków narodowych na terenie Polski  i pokaż je na mapie. 
13.  Podaj nazwę bardzo znanego jeziora położonego wśród gór. Jak nazywają się te góry? 

Pokaż na mapie.
14. Co to jest bursztyn, gdzie się go wydobywa i do czego się go wykorzystuje? 
15.  Jak się nazywa obecna stolica Polski, nad jaką rzeka leży i jakie są tam zabytki? (wymień 

pięć) 
16.  W Polsce położone są piękne pojezierza.  Wyjaśnij, co to jest pojezierze i wymień nazwę 

trzech, (pokaż na mapie). 
17.  W jakim regionie leży Kraków, nad jaką rzeką jest położony? Wymień kilka zabytków 

znajdujących się w tym mieście. 
18.  Jak nazywa się europejska organizacja do której należy Polska i jakie ma z tego korzyści? 
19.  Wymień cztery największe rzeki w Polsce i pokaż je na mapie.
20.  W jakiej części Europy położona jest Polska?  Wymień jej sąsiadów. 

  
    

 

Pytania z historii  

1. Kiedy powstał  hymn narodowy, kto był jego autorem i dlaczego jest nazywany pieśnią 
Legionów? 

2. Wyjaśnij w jaki sposób doszło do wybuchu Powstania Listopadowego i w którym to 
było roku? 

3. Wyjaśnij pojęcie ,,Wielka Emigracja" i podaj nazwiska trzech osób z nią związanych. 



4. Jaki był los Polaków, którzy żyli pod zaborem rosyjskim, niemieckim i austriackim? 

5. Wyjaśnij nazwy: wóz Drzymały i  Września. Z jakimi wydarzeniami  związane są te 
terminy? 

6. Kiedy i gdzie rozpoczęła się II wojna światowa i kto ją wywołal? 
 

7. Powstanie Warszawskie – kiedy wybuchło, kto je organizował i ile trwało? 

8. W którym roku wybuchło i jaki miało przebieg Powstanie Styczniowe? 

9. Ile było rozbiorów Polski, jakie państwa ich dokonały? 
 

10. Jaki autor pisał ,,ku pokrzepieniu serc"? Podaj trzy tytuły jego powieści. 

11. Co wiesz o Marii Skłodowskiej Curie? 

12. Kto , kiedy i gdzie przyjął chrzest Polski i jakie z tego były korzyści? 
 

13.   Wymień historyczne stolice Polski , kto je założył i skąd pochodzą ich nazwy ? 
 

14.  Gdzie i kiedy rozegrała się największa bitwa średniowiecznej Europy, kto w niej 
walczył i kto zwyciężył? 
 

15. Wymień nazwiska trzech największych, polskich poetów, którzy należeli do ,,Wielkiej 
Emigracji". 

16. Gdzie znajduje się Jasna Góra? Dlaczego miejsce to jest tak ważne dla wszystkich 
Polaków? 

17.  Gdzie znajduje się Kaplica Zygmuntowska i dlaczego jest tak ważnym miejscem dla 
wszystkich Polaków? 
 

18. Kim był Fryderyk Chopin? 

19. Jakie obrazy malował Jan Matejko i Artur Grottger? Podaj tytuł jednego z obrazów. 

20. Po ilu latach niewoli i w jakich okolicznościach Polacy odzyskali wolną Polskę? 

21. Trzeciego maja Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe, powiedz co wiesz 
na ten temat?

22. Wymień Polaków, którzy są bohaterami Stanów Zjednoczonych i powiedz dlaczego? 
23. Kim był Ignacy Paderewski? 
24. Jak dlugo trwała niewola Polaków i w jakich okolicznościach się zakończyła? 
25. Wyjaśnij co oznacza emigracja zarobkowa , emigracja polityczna ? 

 
 



Zestaw pytań dla grupy VII przygotowały: 
 Grazyna Sandel   Ewa Klepko 

      Malgorzata Mulik 

 



 


