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To już ostatni tydzień tego wyjątkowego roku szkolnego, proponuję więc kilka ćwiczeń utrwalających              
i systematyzujących wiedzę. 

Słownik języka polskiego

 
Słownik ortograficzny

 
Słownik wyrazów bliskoznacznych

 
Słownik wyrazów obcych

2. Znajdź w diagramie  sześć słów i zastąp nimi wyróżnione w zdaniach wyrazy. Dopasuj
formę. 

Rozpoznaj, których słowników dotyczą podane informacje.              1.Wstaw w każdą lukę nazwę odpowiedniego słownika spośród podanych niżej.

Podaje pisownię wyrazów.

Wskazuje zalecane miejsca 

przenoszenia wyrazów.

Podaje przykłady właściwego użycia 

wyrazów.

Podaje poprawne formy wyrazów.

Wyjaśnia znaczenie wyrazów.

Określa pochodzenie wyrazów.

Wyjaśnia znaczenie wyrazów.

Zawiera synonimy wybranego wyrazu.



3. Zaznacz te fragmenty, w których osoba opowiadająca nie bierze udziału w wydarzeniach.

 A. Kiedy rano wyciągnęli nas – wycieńczonych i brudnych – z tych kanałów w Śródmieściu, to nie 
wierzyliśmy własnym oczom. Nagle zobaczyliśmy zupełnie inny świat. Ludzie chodzą normalnie po
ulicach, domy stoją, nawet są szyby w oknach, sanitariuszki mają białe fartuchy. A my zostawiliśmy
na Starym Mieście same ruiny.
Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Powstaniec Halicz

 
B. Chłopcy znali dobrze to miejsce i nagle wydało im się ono jedyną szansą na ratunek przed 
Prześladowcą. […] Mimo że byli ukryci bardzo głęboko w mrocznej i dusznej przestrzeni pomiędzy 
paltami i ubraniami, wcale nie czuli się bezpiecznie.
Maciej Wojtyszko, Bolek i Lolek. Straszne skutki oglądania telewizji

 
C. Jurek miał napisać wypracowanie domowe na temat: „Co wiesz o swojej rodzinie?”.
Zmartwił się, bo niewiele wiedział. Znał się na samochodach, wiedział, jak wygląda fiat, mazda, 
volvo, polonez, którego można przerobić na ropniaka, golf, młodszy brat volkswagena, ale nie znał 
własnej rodziny.
Jan Twardowski, Nowe patyki i patyczki

 
D. Mam na imię Maciek. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby nie to, że jestem duchem. […] 
Nigdy nie lubiłem nikogo straszyć, łańcuchy obcierały mi pięty, a kula u nogi wydawała się czymś 

Wyszukaj w diagramie sześć słów i zastąp nimi wyrazy wyróżnione w zdaniach.Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz we właściwej formie.

• Zrobił ewidentny błąd. 

• Wpisał nazwisko w nieodpowiednią rubrykę. 

• Ocena była adekwatna do wiedzy ucznia. 

• Wyposażenie sali sportowej jest zdewastowane. 

• Arbiter podyktował rzut karny. 

• Anulowano wyniki pierwszej rundy. 



zbędnym i w najwyższym stopniu kłopotliwym.
Anna Onichimowska, Duch starej kamienicy

4. Podpisz przy literach odpowiednie wyjaśnienia spośród podanych:

objaśnienie związku
hasło główne
przykłady użycia
frazeologizm

5. Popraw frazeologizmy wg wzoru.

   Wrócił do domu     przemoczony do szpiku kości  .  

• Wrócił do domu przemoczony do suchej nitki.

•Wrócił do domu przemarznięty do szpiku kości.

W ostatnim biegu nasz zawodnik     odniósł porażkę  .  

 Zrobił te zapasy na     czarną chwilę  .     



                   6. W każdym wierszu tabeli zaznacz gatunek literacki, którego dotyczy podana cecha.

Cecha Gatunek literacki

Występowanie

narratora A. opowiadanie B. nowela

fabuły A. opowiadanie B. nowela

akcji A. opowiadanie B. nowela

wątków pobocznych A. opowiadanie B. nowela

świata przedstawionego A. opowiadanie B. nowela

wyraźnie zaznaczonego punktu 

kulminacyjnego
A. opowiadanie B. nowela

obszernych opisów, np. przyrody A. opowiadanie B. nowela


