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Imię i nazwisko  klasa

Sprawdzian 5 Grupa A

1. Przeczytaj uważnie list. Uzupełnij brakujące wyrazy.

• Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.

List pisze, adresuje i wysyła .  
Ten, kto odbiera i czyta list, to .

2. Wstaw na końcu zdania odpowiedni znak. Zamień je na zdanie  
pytające i napisz.

Maciek przeczytał list adresowany do Olkaw

4 p.

1 p.

Radom, 25.04.2014 r. 
Drogi Olku!

Piszę do , mój Przyjacielu, żeby wyjaśnić 
tę niemiłą sytuację. Przeczytałem zaproszenie Kuby, 
bo myślałem, że nie będziesz miał nic przeciw temu. 
Bardzo  przepraszam i obiecuję, że nigdy 
więcej tak nie postąpię. Mama wyjaśniła mi, dlaczego nie 
powinienem czytać cudzej korespondencji, nawet jeśli 
dotyczy spotkania urodzinowego, w którym też będę 
uczestniczyć. Teraz już wiem, że każda wiadomość – list, 
SMS, e-mail, zaproszenie – jest prywatną własnością 
adresata i pod żadnym pozorem nie wolno jej czytać. 

Jeszcze raz proszę , byś mi wybaczył. 

Pozdrawiam  serdecznie,
Maciek
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3. Maciek napisał list do Kuby. Uzupełnij dane adresowe 
nadawcy i adresata. Maciek Kowalski mieszka w Radomiu,  
przy ulicy Okładkowej 7, mieszkania 5. Jego przyjaciel,  
Kuba Nowak, mieszka też w Radomiu, przy ulicy Fiołkowej 8, 
mieszkania 27.

4. Podaj wyrazy wyjaśniające pisownię podanych wyrazów z „ch”.

okruch                dach                  brzuch                poducha

   

5. Przeczytaj wyrazy w ramkach. Pokoloruj je według kodu:  
rzeczowniki – na żółto, czasowniki – na czerwono,  
przymiotniki – na niebiesko.

4 p.

2 p.

5 p.

Ogólna liczba punktów: 

16 p.Ocena nauczyciela:  ................................................................................................................

pąki budzą się

fiołki budują trawa

świeża ptaki

kolorowe kiełkują

wesołe

Kol.
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znaczek

00-200

00-201



................................................................................................ ......................
Imię i nazwisko  klasa

Sprawdzian 5 Grupa B

1. Przeczytaj uważnie list. Uzupełnij brakujące wyrazy.

• Uzupełnij zdania właściwymi wyrazami.

List odbiera i czyta . 
Ten, kto pisze, adresuje i wysyła list, to .

2. Wstaw na końcu zdania odpowiedni znak. Zamień je na zdanie  
oznajmujące i napisz.

Czy Marek przeczytał list adresowany do Franka 

4 p.

1 p.

Radom, 25.04.2014 r. 
Drogi Franku!

Piszę do , mój Przyjacielu, żeby wyjaśnić 
tę niemiłą sytuację. Przeczytałem zaproszenie Oskara, 
bo myślałem, że  nie będziesz miał nic przeciw temu. 
Bardzo  przepraszam i obiecuję, że nigdy 
więcej tak nie postąpię. Mama wyjaśniła mi, dlaczego nie 
powinienem czytać cudzej korespondencji, nawet jeśli 
dotyczy spotkania urodzinowego, w którym też będę 
uczestniczyć. Teraz już wiem, że każda wiadomość – list, 
SMS, e-mail, zaproszenie – jest prywatną własnością 
adresata i pod żadnym pozorem nie wolno jej czytać. 

Jeszcze raz proszę , byś mi wybaczył. 

Pozdrawiam  serdecznie,
Marek
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3. Kuba napisał list do Maćka. Uzupełnij dane adresowe  
nadawcy i adresata. Kuba Nowak mieszka w Radomiu,  
przy ulicy Zawilcowej 18, mieszkania 7. Jego przyjaciel,  
Maciek Kowalski, mieszka też w Radomiu, przy ulicy  
Opolskiej 9, mieszkania 15.

4. Podaj wyrazy wyjaśniające pisownię podanych wyrazów z „ch”.

fartuch                duch                  mucha                  blacha

   

5. Przeczytaj wyrazy w ramkach. Pokoloruj je według kodu:  
rzeczowniki – na żółto, czasowniki – na czerwono,  
przymiotniki – na niebiesko.

4 p.

2 p.

5 p.

Ogólna liczba punktów: 

16 p.Ocena nauczyciela:  ................................................................................................................

listki powracają

krokusy sadzą

pączki

młode bocianyzielona

ciepłe wyrastają

Kol.

znaczek

00-610

00-611
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