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Język polski                                * sprawdzić ćwiczenie 3 s. 90. 

1. Pogadanka o wakacjach. Co to są wakacje? Po co są wakacje? 

2. Przeczytaj wiersz s. 100 – podręcznik. 

3. Rozmowa na temat treści wiersza. Z jakimi miejscami kojarzą Ci się wakacje? 

4. Zapisz w zeszycie dzisiejszą datę 

W klasie 10.VI.2020r. 

5. Pod datą zapisz w zeszycie: 

     PLAŻA   LAS   ŁĄKA 

  piasek       polana                           trawa 

  woda    strumyk  ptaki 

       staw 

       wiatr 

       ziemia 

6. Wykonaj ćwiczenie 1, 2 (bez kropki) s. 91 – ćwiczenia. 

7. Wyruszamy na wakacje – co zabierzemy ze sobą, jakie rzeczy przydatne do wakacyjnego 

wypoczynku – ćwiczenie 4 s. 92, ćwiczenie 5 s. 92 (do zeszytu). 

8. Przez wolne dni czyli 11, 12 czerwca przeczytaj czytankę z podręcznika s. 101, wykonaj ćwiczenie 3 

s. 91 + kropka. Sprawdzimy podczas zajęć tj. 15 czerwca. 

9. Wykonaj poniższy test z gramatyczno - ortograficzny i prześlij na e-mail do 12 czerwca. 

 

MATEMATYKA 

1. Powtarzamy, utrwalamy wiadomości i umiejętności matematyczne związane z obliczeniami 

kalendarzowymi oraz obliczenia liczb trzycyfrowych. 

2. Wykonaj: 

  zadanie 1 s. 78. 

 zadanie 6 s. 76. 

 zadanie 2 s. 78. 

 Chętni zadanie2, 3 s. 83. 

 Nie zapomnij o tabliczce mnożenia. W tym celu dla własnej wiedzy jak dobrze znasz mnożenie 

do wypełnienia karta pracy poniżej. Obok działania pokoloruj buźki: 

-  jeśli wynik poprawny to buźka zielona uśmiechnięta 

- jeśli wynik błędny to smutna buźka czerwona.   Nie oszukuj wykonaj SAM/A. 

                                                 Miłego wypoczynku! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



Sprawdzian ortograficzno – gramatyczny z zakresu klasy II. 

Imię, nazwisko …………………………………………………………………… 

Data: 10.IV.2020r. 

1. Wstaw odpowiedni znak na końcu zdania (!, ., ?) 

 Czy idziesz dzisiaj na basen ………… 

 Masz wolne popołudnie …………. 

 Kinga jest chora i nie pójdzie z nami na basen ………. 

 Czołem grupa …… 

 Czy książka z biblioteki została zwrócona ……….. 

 

2. Podziel na sylaby: 

 Musztarda - …………………………………………………… 

 Przebiśniegi - ……………………………………………………………… 

 Kuchareczka - …………………………………………………………….. 

 

3. Uzupełnij tabelkę: 

Wyrazy Ile liter? Ile głosek? Ile sylab? 

Mysz    

Kukułka    

Porzeczka    

Komputer    

Zeszyt    

Góral    

Drzwiczki    

Czerwony     

 

4. Uzupełnij zdania przymiotnikami. Wykorzystaj przymiotniki umieszczone poniżej w odpowiedniej 

formie. 

niedziela ,biała,  kolorowa, żółta, ciepła, jagodowa, porcelanowa, złocista, świeża 

 

 Ania postanowiła przygotować ……………………………………………………………… śniadanie dla 

braciszka. Na stole leży już …………………………………………………………………………. Serwetka, na 

niej znajduje się ……………………………………………………………… talerzyk i 



……………………………………………… kubeczek. Do miseczki Ania włożyła 

………………………………………………….. dżem, do kubeczka wlała 

…………………………………………………………….. mleko. ……………………………………………… ser 

pokroiła w plasterki. W koszyczku leży ………………………………………………… bułeczka i 

……………………………………………….. rogalik. Ależ to będzie śniadanko! 

 

5. Wypisz z tekstu rzeczownik z określającym go przymiotnikiem i wpisz do tabelki. 

            RZECZOWNIK      OKREŚLAJĄCY  GO  PRZYMIOTNIK 

  

  

  

  

  

  

 

 

6. Uzupełnij tabelkę: 

Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy 

               zły   

           bielszy  

         czysty   

             najsłodszy 

       lepszy  

 

7. Ułóż i zapisz w odpowiedniej formie zdanie z rozsypani wyrazowej: 

Basia, morze, wakacje, w czasie, pojechać, nad 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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



8. Wpisz brakujące litery zgodnie z poznanymi zasadami ortograficznymi. Wykorzystaj zmiękczenia, 

„rz”, „ó”, „u”. 

 

Ko….czy  się rok szkolny. 

Wkr….tce  wyjedziemy  nad  mo….e  i  w  g….ry. 

Bę……..emy  w  le……e  zbiera…..   jag….dki  i   g…..yby. 

W   …..epłe   dni   wykapiemy  się   w    ……ece. 

K…….yś  upiecze   b…..łki, a  Grze……   popat……y     na  p……yrodę. 

 

 

9. W której grupie wyrazy ułożone są w prawidłowej kolejności alfabetycznej. Podkreśl tę grupę. 

a.) bąk, dąb, las, mak, mrówka 

b.) dąb, mak, las, bąk, mrówka 

c.) mrówka, bąk, dąb, mak, las. 

10. Podkreśl grupę wyrazów, w której są tylko czasowniki w liczbie mnogiej. 

a.) idą, liczymy, śpiewamy 

b.) gra, ogląda, idzie 

c.) czyta, mówią, śpiewają. 

11. Określ czas (przeszły, teraźniejszy, przyszły). 

 Rysowała - ……………………………………………………………. 

 Podróżuje - ……………………………………………………………. 

 Wycinała - ………………………………………………………………. 

 Nauczy się - ………………………………………………………………… 

Bardzo proszę o samodzielna pracę. Sprawdzian pokaże jakie braki i zaległości z poszczególnych 

zagadnień należy powtórzyć, utrwalić. 


