
Klasa V
Język polski: 

Drogi Uczniu! Bardzo dokładnie zapoznaj się z poniższymi wiadomościami, a notatkę przepisz do 
zeszytu. Poniżej zamieszczone ćwiczenia wykonaj w zeszycie, a następnie zrób zdjęcie i prześlij na 
mój adres mailowy: izabela.kornas@interia.com

Temat: Powtórzenie wiadomości o wypowiedzeniach.

NOTATKA DO ZESZYTU:
Wypowiedzenie – samodzielna, pojedyncza informacja, która składa się z jednego lub więcej 
wyrazów powiązanych ze sobą znaczeniowo i gramatycznie.

Wypowiedzenia mogą być:
I: II:
 * oznajmujące – Czytam książkę. * neutralne – Miło cię widzieć.
* pytające – Co czytasz? * wykrzyknikowe - Jak miło cię widzieć!
* rozkazujące – Przeczytaj książkę!

III: 
* zdaniem – zawiera orzeczenie, np. Idę     do sklepu. [co robię? - idę – orzeczenie]
* równoważnikiem  zdania – nie zawiera orzeczenia, np. Wyjście do sklepu. [brak orzeczenia, 
słowo „wyjście” nie jest czasownikiem]

ZDANIA dzielimy na:
a] pojedyncze, które zawierają jedno  orzeczenie, np. Marek pojechał     w góry.
B] złożone, które mają więcej niż jedno orzeczenie, np. Marek pojechał w góry, bo tam mieszka 
jego znajoma.

Wykonaj poniższe ćwiczenia, a zdjęcia Twojej pracy wyślij na podany adres mailowy do piątku – 
27. 03. 2020 do godz. 15.00. W razie jakichkolwiek problemów kontaktuj się telefonicznie lub 
mailowo. Życzę powodzenia!

ĆWICZENIE 1.
Napisz 5 zdań pojedynczych o tym, co robisz codziennie po przyjściu ze szkoły:
1. …………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………………...
3. …………………………………………………………………………………...
4. ……………………………………………………………………………………
5. …………………………………………………………………………………….
ĆWICZENIE 2:
Uzupełnij wypowiedzenia tak, aby powstały zdania złożone [mające co najmniej 2 orzeczenia]
1. Byłem w sklepie i ………………………………………………………………………………..
2. Nie pojechałem na wycieczkę, ale ………………………………………………………………
3. Gdy odrobiłem zadania, ………………………………………………………………………….
4. Widziałem wczoraj ciocię, która ………………………………………………………………….
5. Nie zdążyłem do szkoły, więc ……………………………………………………………………..

Powyższe czynności przewidziane są na dwie jednostki lekcyjne [środa i czwartek].



Klasa IV język  - polski (piątek}

Temat: Rodzaje wypowiedzeń – ćwiczenia.

Przypomnij sobie z poprzedniej lekcji wiadomości dotyczące rodzajów wypowiedzeń:
- pytające - neutralne - zdania,
- rozkazujące - wykrzyknikowe - równoważniki zdań
- oznajmujące

Wykonaj ćwiczenia: 1ab, 2, 3, 6. 7 w zeszycie ćwiczeń.  Wykonaj zdjęcie i prześlij mailem do 
poniedziałku 30. 03. 2020, godz. 15.00

W przyszłym tygodniu lekcje dotyczyć będą lektury „Katarynka” B. Prusa


