
 

Imię i nazwisko ucznia ……………………………………………………… 

 

Sprawdzian gramatyczny – wypowiedzenia i części zdania klasa 4. 

 

Drogi uczniu! 

Wydrukuj sprawdzian, wypełnij, zrób zdjęcie i odeślij do nauczyciela lub wypełnij na komputerze i 

odeślij w formie takiej jak otrzymałeś. Uzupełniony test wyślij na adres b.smaszcz-

turosienska@zs.turosnkoscielna.pl jako załącznik do 24.05. Pamiętaj o podpisaniu pracy. 

 

 

1. Rozpoznaj typy wypowiedzeń (zdania lub równoważniki zdań). W zdaniach podkreśl jedną linią 

podmiot,  a dwiema orzeczenie. Wpisz czy jest to zdanie czy równoważnik zdania. (0-5pkt) 

a) Chłopiec zrobił sobie latawiec. …………………………………………. 

b) Dzień dobry, pani………………………………………………………... 

c) Kto tam?…………………………………………………………………. 

d) Kto tam puka?…………………...………………………………………. 

e) W lasach jeziora…………………………………………………………. 

 

2. Ułóż zdanie z podanych wyrazów: (0-1pkt.) 

dziecko, od, grało, do, zdolne, fortepianie, na, rana, wieczora 

..................................................................................…………………………………………….. 

 

3. W funkcji podmiotu najczęściej występują (podaj nazwę części mowy) (0-1pkt.) 

............................................................……………………………………………....................... 

 

4. Zamień zdanie pojedyncze na złożone i złożone na pojedyncze. Nazwij zdania. (0-6pkt.) 

 

a) Gdy dziewczyna czytała książkę, błysnęło za oknem.       To jest zdanie ………………………. 

b) Zachowywał się nieostrożnie.                                            To jest zdanie ………………………. 

c) Nie pomagała mamie, a często marzyła o przygodach.      To jest zdanie ………………………. 

 
 

Zdania przekształcone: 

a) ......................................................................………………………………….......... 

b) ....................................................................…………………………………............ 

c) ..................................................................………………………...………............... 

 

5. Podaj przykład zdania. (0-4pkt.) 

a) pojedynczego, nierozwiniętego ............………………..............……………………............................. 

b) pojedynczego z rozwiniętym podmiotem ………………..........….………………................................ 

c) pojedynczego z rozwiniętym orzeczeniem .……………….......……………………............................. 

d) zamień zdanie z podpunktu (a) na zdanie złożone ………………………………….......................….. 
 

6.  Nazwij typy zdań ze względu na cel ich wypowiedzi. (0-3pkt.) 

 

a) Chodź ze mną!                           Zdanie ……………………………………………… 

b) Zerwać ta różę?                         Zdanie ………………………………………..…….. 

c) Samochody pędzą autostradą.   Zdanie ……………………..……………………….. 
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7. Przeczytaj fragment opowieści o potworze ze szkockiego jeziora Loch Ness. Wstaw kropkę (.) lub 

znak zapytania (?). (0-2pkt.) 

 

Kto powiedział, że smoki istnieją tylko w baśniach…. Posłuchajcie …...W jeziorze Loch Ness żyje 

tajemnicze stworzenie …...Ma długą szyję zakończoną paszczą, garb na grzbiecie i ciemną skórę …Czy 

ktoś widział to zwierzę …..Pewien człowiek twierdzi, że stwór liczy dziesięć metrów długości, ma cztery 

płetwy, a jego szyję pokrywa wełna ……. 

 

8. Zaznacz w poniższych zdaniach grupę podmiotu i grupę orzeczenia. Oddziel grupy pionową kreską i 

wpisz duże litery G.P. i G.O. (0-4pkt.) 

 

Zwyczaj topienia marzanny wywodzi się z pogańskich czasów. 

Utopienie słomianej kukły oznaczało wygnanie zimy. 

Obrzęd ten odbywał się zazwyczaj 21 marca. 

Zmęczeni zimą ludzie próbowali w ten sposób przywołać wiosnę. 

 

9. Uzupełnij wykresy  odpowiednimi elementami podanych zdań, zadaj pytania na strzałce. (0-4pkt.) 

 

Mała Kasia pije mleko. 

 

……………   ↔ ………………… 

 

       ↑                                   ↑ 

……………..        ……………….. 

 

Mały motylek lata po kolorowej łące. 

 

 

……………..   ↔ ………………… 

 

         ↑                                   ↑   

 

   …………..             …………….. 

                                               

                                              ↑ 

                                       

                                      …………. 

 

10. Wykonaj analizę zdania pojedynczego. Zadaj pytania. (0-6pkt.) 

 

Babcia czyta przygodową książkę.                                               Wesoła Jola skacze na trampolinie. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    pkt. ……………………... 



 

 


