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Język polski w klasie VI C 

 Poniedziałek,25.05. 

Drodzy uczniowie! Proszę napisać  na komputerze odpowiedzi do tego sprawdzianu i 

przesłać je w nieprzekraczalnym terminie do 26.05. Powodzenia! 

 

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI ZE SKŁADNI W KLASIE SZÓSTEJ 

Zaznacz, w które dni tygodnia będą grane podane filmy. 

REPERTUAR 

1. Kochaj albo rzuć 

2. Kevin sam w domu 

3. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz 

4. Jak rozpętałem druga wojnę światową 

 

Czwartek zdanie pojedyncze 

Piątek wypowiedzenie bez osobowej formy 
czasownika 

Sobota zdanie współrzędnie złożone  

Niedziela zdanie podrzędnie złożone  

 

II Wypowiedzenie W takim kinie nawet gołąb może być widzem to równoważnik zdania. Czy 

to     A   prawda?                             B    fałsz 

III  Wypisz poprawne dokończenie definicji. Orzeczenie imienne to 

A. Rodzaj orzeczenia sądowego dotyczącego nabycia dzieła sztuki o dużej wartości. 

B. Orzeczenie składające się z łącznika i orzecznika. 

IV  W tytule piosenki wykonywanej przez Kapelę Czerniakowską  Nie ma cwaniaka nad 

warszawiaka użyto podmiotu logicznego, gdyż   

A. W zdaniu tym jest mowa o braku czegoś lub kogoś. 

B. Zdanie to wyraża prawdziwą tezę.  

V  Wybierz poprawne dokończenie zdania . W zdaniu Przejmująco śpiewał o swojej miłości 

do Czarnej Mańki występuje podmiot domyślny, gdyż  

A. Wykonawca  domyślał się, że adresatka słów nie odwzajemnia jego uczucia. 

B. Wykonawcy czynności należy się domyślić z formy orzeczenia. 
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VI  Wypowiedzenie  Na Pradze zorganizowano potańcówkę jest zdaniem bezpodmiotowym. 

A    prawda               B    fałsz 

VII W poniższych zapisz, jakie to orzeczenie. 

A. Trzeba dobrze przygotować się do karkówki z gramatyki języka polskiego. 

B.  Zrobiłbyś coś dla mnie? 

C.  Mój brat jest niegrzeczny. 

D. Ta kanapa jest z dobrej skóry. 

D. Warto rozmawiać o trudnych sprawach. 

E. Czy dasz mi swój numer telefonu? 

E. Piotr był drugi na liście przyjętych do prestiżowego liceum. 

F.  Poszukiwany XXX stał się groźnym przestępcą. 

VIII.  W poniższych zdaniach podkreśl jedną kreską podmiot i zapisz, jaki to podmiot. 

A. Rzuć szczęściarza do wody, a wypłynie z rybą. 

B. Zabrakło mu szczęścia na egzaminie. 

C. Każdy dzień ferii był wspaniały.   

D. Upór, praca, talent to droga do sukcesu. 

E. Julek z Aleksandrem pojechali w góry. 

IX   Zapisz, czy jest to zdanie współrzędnie, czy podrzędnie złożone. W zdaniach współrzędnie 

złożonym określ rodzaj tego zdania.     

1. Albo pójdę do miasta ,albo pojadę na wieś. 

2. Wieczorem mam dużo pracy, więc nie odwiedzę cię. 

3. Napisał to pisarz, który jest bardzo znany. 

X  W zdaniu Na wystawie kwiatów zorganizowano niezwykle piękne okazy.  Czy w tym 

wypowiedzeniu występują trzy przydawki? 

A      prawda              B    fałsz  

XI  Wypowiedzenie  Na Pradze zorganizowano potańcówkę  jest zdaniem bezpodmiotowym  

A   prawda                               B    fałsz 

XII W wypowiedzeniu Warto kochać dawnych królów szos  nie ma orzeczenia . 
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 A    prawda                               B    fałsz 

 

XIII W zdaniu Zachwyceni przechodnie podziwiają kunszt ulicznego malarza 

Wypisz: 

orzeczenie- 

podmiot- 

dopełnienie- 

przydawka- 

okolicznik- 

XIIV  Wybierz spośród podanych związków wyrazowych te, które zawierają okoliczniki: 

1 chodził na szczudłach / miał wysokie szczudła 

2 krzywo nałożył beret/ poprawił beret 

3 ubrał się dziwnie / ma dziwny strój 

4 zabawiał publiczność / występował dla zabawy. 


