
Klasa Va – język polski (środa – 29 kwietnia i czwartek – 30 kwietnia)

Drodzy Uczniowie! Dziękuję za przesłane zadania domowe. Większość z Was dobrze zrozumiała
różnicę pomiędzy związkiem głównym i pobocznymi. Kilka osób ma jeszcze problemy. Liczę, że po
moich dodatkowych objaśnieniach (drogą mailową) i one sobie z tym poradzą. 
Nadal  pozostajemy  w  podobnej  tematyce,  Dzisiaj  omówimy  treści  dotyczące  grupy  podmiotu  
i orzeczenia.

Temat: Grupa podmiotu i orzeczenia.

Na poprzednich zajęciach podałam Wam, że  orzeczenie i podmiot są bardzo ważnymi częściami
zdania i są one określane przez inne wyrazy, z którymi tworzą związki wyrazowe.
Jeżeli weźmiemy zdanie:
NOTATKA:

Czarny kot przebiegł szybko przez ulicę,

zauważymy,  że  orzeczeniem  jest  w  nim  przebiegł,  a  podmiotem  kot.  Z  analizy  związków
wyrazowych wynika, że podmiot określany jest następująco:

kot – jaki? - czarny,

a orzeczenie:

przebiegł – jak? – szybko

przebiegł – którędy? – przez ulicę

Wniosek jest następujący:
Podmiot i wyrazy go określające ( tym przypadku:  kot – czarny)  tworzą grupę podmiotu, a
orzeczenie i wszystkie określające go słowa  (tu: przebiegł, szybko, przez ulicę)  tworzą grupę
orzeczenia.
Podobnie jest w każdym zdaniu pojedynczym, np. w wypowiedzeniu:

Wielka, żelazna wieża powstała za miastem.

grupę podmiotu utworzą:  podmiot  –  wieża  i  jego określenia:  wielka,  żelazna,  natomiast  grupę
orzeczenia – samo orzeczenie: powstała oraz jego określenia: na skraju lasu.

Dla treningu postarajcie się przeanalizować w ten sposób kilka zdań pojedynczych.

Temat: Grupa podmiotu i orzeczenia – ćwiczenia.

Aby  utrwalić  dotychczas  podane  wiadomości  dotyczące  związków  wyrazowych  oraz  grupy
podmiotu i orzeczenia wykonajcie ćwiczenia: 1, 2, 3, 4 ze str, 99 i 100 w zeszytach ćwiczeń.

Pamiętajcie! Orzeczenie odpowiada na pytania: co robi, co się z nim dzieje? ( i to właśnie je
należy najpierw odszukać w zdaniu), natomiast o podmiot pytamy: kto, co? ( jego znajdujemy
zawsze w drugiej kolejności). Po ich odszukaniu wskazujemy następne  wyrazy, które  są ich
określeniami i tworzą z nimi związki wyrazowe.


