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Kochani, mam nadzieję, że popracowaliście wczoraj z tekstem Adama Mickiewicza „Lis i kozieł”. Będziemy poznawać różne 

bajki i rozmawiać o nauce jaka z nich płynie. To nasza lektura obowiązkowa, podobnie jak fragmenty „Pana Tadeusza”. Z 

tymi tekstami zapoznamy się kiedy już wszystko wróci do normy, chyba, ze wcześniej uda nam się zorganizować jakąś inną 

formę zajęć on-line. Spokojnie, najtrudniejsze i najbardziej obszerne lektury mamy za sobą. Śledźcie informacje na naszej 

stronie, a  każdy będzie wiedział co ma robić.  

Na dziś proponuję pograć w grę utrwalającą części mowy odmienne i nieodmienne:  

https://wordwall.net/pl/resource/919925/polski/polowanie-na-odmienne-cz%c4%99%c5%9bci-mowy  

Waszym zadaniem jest znalezienie i trafienie kreta, który ma na sobie odmienną część mowy  

Miłej zabawy! 

Pamiętacie, których części mowy nie da się odmienić? Jeśli macie możliwość wydrukowania, to przygotowałam dla Was 

tabelę, którą możecie wkleić do zeszytu! To będzie świetna pomoc, bo części mowy będą z nami już zawsze!  

CZĘŚCI MOWY 

ODMIENNE NIEODMIENNE 

Rzeczownik 
Nazywa rzeczy ( przedmioty), istoty żywe, 
zjawiska, pojęcia, czynności, cechy.  
Pytania rzeczownika: kto?, co?  
Rzeczowniki odmieniają się przez przypadki i 
liczby oraz są określane pod względem rodzaju 

Przysłówek 
Określa różne właściwości cech, czynności, 
stanów. Pytania przysłówka: jak?, (w jaki 
sposób?), gdzie ( skąd?, dokąd, którędy), 
kiedy?(jak długo?, odkąd?) 

Czasownik  
Oznacza czynności lub stany  
Pytania czasownika: co robi? co się z nim dzieje?  
Odmienia się przez osoby, liczby, czasy, tryby, 
strony i rodzaje: męski, żeński i nijaki w liczbie 
pojedynczej oraz męskoosobowy i 
niemęskoosobowy w liczbie mnogiej. 

Przyimek  
Wskazuje na związki między rzeczownikiem a 
inną częścią mowy.  
Podział przyimków ze względu na budowę  
-proste: bez, do, nad, pod, na, o, od, przez, u, 
w, z, za, dla; 
 -złożone: beze, nade, pode, przede, we, ze, 
spod, ponad, zza, spoza, około, dookoła, 
dlaczego. 

Przymiotnik 
Określa cechy, właściwości (przymioty)  
Pytania przymiotnika: jaki?, jaka?, jakie, 
jacy?,który?,która?, które?, czyj? czyja?, czyje? 
Przymiotniki odmieniają się przez przypadki, 
liczby i rodzaje, a przymiotniki jakościowe 
stopniują się (np. miły, milszy, najmilszy) 

Partykuła  
Wzmacnia rozkaz, pytanie, życzenie, 
przypuszczenie (-li, czy, no, że, niech, by, nie) 
np. niechby, byśmy 

Liczebnik 
Oznacza liczbę, kolejność, ilość, miejsce w 
szeregu.  
Pytania liczebnika: ile?, który?, który z kolei? 
Liczebniki odmieniają się przez przypadki. 

Wykrzyknik 
Wyraża emocje, naśladuje dźwięki np. hej, hop, 
halo 

Zaimek  
Zastępuje rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, 
przysłówek. Zaimki odpowiadają na pytania, 
tych części mowy, które zastępują. 
 - zaimki rzeczowne, np. ja, ty, oni, my, wy, kto, 
co, coś, nikt  
- zaimki przymiotne, np. twój, mój, wasz, nasz, 
taki, każdy, żaden;  
- zaimki liczebne, np. ile, tyle, ileś;  
- zaimki przysłowne, np. tu, tam, tędy, gdzie, 
stamtąd, wtedy 

Spójnik 
Łączy, spaja wyrazy lub zdania.  
Podział spójników ze względu na budowę:  
- proste: i, a, lecz, że, gdy, by, iż, bo, lecz, że.  
-złożone: albowiem, chociaż, mimo że, bowiem, 
ponieważ, chociaż, gdy, kiedy, gdyż 
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