
Lekcja 34.                    05.05.2020 

 

Lekcja prowadzona przez aplikację Skype o godz.9:00, poniżej notatka do zeszytu. 

 

Temat: Rodzaje podmiotów. Zdanie rozwinięte i nierozwinięte.   

W podręczniku te informacje znajdziesz na stronie 228/229 

Podmiot nazywa wykonawcę czynności lub wskazuje na osobę, rzecz, zjawisko, które znajdują się w pewnym stanie.  

PRZYKŁAD: 

Julka pisze książkę. (wykonawcą jest Julka i to jest podmiot )  

Kuba rozumie wszystko. (Osobą, która jest w takim stanie, że rozumie, jest Kuba i to on jest podmiotem) 

Zazwyczaj podmiot wyrażany jest rzeczownikiem w mianowniku (Przypominam: Mianownik – Kto? Co?) 

Rodzaje podmiotów: 

 podmiot gramatyczny (wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem np. Magda nagrywa. Ona nagrywa.) 

 podmiot logiczny (wyrażony rzeczownikiem w dopełniaczu czyli zadajemy pytanie kogo? czego? np. Julki nie ma 

dziś w domu.  

 podmiot domyślny (nie jest wyrażony rzeczownikiem, ale możemy się domyślić, kto jest wykonawcą czynności 

np. Został zaproszony. – możemy się domyślić, że jakiś mężczyzna, chłopiec został zaproszony, na pewno nie 

chodzi tu o kobietę ) 

 podmiot szeregowy (wyrażony dwoma lub więcej rzeczownikami lub zaimkami np. Ola i Karolina idą na spacer. 

(lub) Ona i on idą do sklepu. 

 

Zdanie pojedyncze (nazywa się pojedyncze, bo ma jedno orzeczenie) nierozwinięte, to takie, w którym występuje TYLKO 

podmiot i orzeczenie 

PRZYKŁAD: 

Wojtuś śpiewa.  

 

Zdanie pojedyncze rozwinięte, to takie, w którym występuje oprócz podmiotu i orzeczenia jakieś określenie tych części 

zdania. 

PRZYKŁAD: 

Wojtuś śpiewa pięknie.  (Określeniem orzeczenia jest wyraz „pięknie) 

Szalony Wojtuś śpiewa pięknie.  (Określeniem podmiotu jest wyraz „szalony” ,a określeniem orzeczenia jest wyraz „pięknie) 

 

Zapamiętaj!  

Podmiot i orzeczenie tworzą w zdaniu związek główny.  
 

 

Zadanie domowe 

W celu powtórzenia wiadomości o częściach zdania, obejrzyj cały film (link poniżej) i na podstawie zawartych w nim 

wiadomości, odpowiedz na poniższe pytania. Odpowiedzi nie wysyłaj mi dzisiaj, ale zapisz je koniecznie pod dzisiejszą 

lekcją.  

https://www.youtube.com/watch?v=TsrBfkD3ZNQ 

1. Jak nazywamy podmiot wyrażony rzeczownikiem w mianowniku? 

2. Nazwij podmiot w następującym zdaniu: Ma. 

3. Jak nazywamy podmiot gdy wykonawców czynności jest kilku?   

Katarzyna Gurgul 

https://www.youtube.com/watch?v=TsrBfkD3ZNQ

