
Lekcja 36.                    07.05.2020 

 

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

 

Temat: Przydawka i wprowadzenie do wykresu zdania pojedynczego. 

W podręczniku informacje na ten temat zamieszczone są na stronie 273. 

Przydawka to część zdania, która jest określeniem rzeczownika. Najczęściej wyrażona przymiotnikiem, zaimkiem, 

liczebnikiem lub rzeczownikiem. Odpowiada na pytania jaki? jaka? jakie? czyj? czyja? czyje? który? która? które? ile? 

czego? z czego?  

PRZYKŁAD: 

Kamil zna śmieszne powiedzonka. (Wyraz „śmieszne” jest przydawką wyrażoną przymiotnikiem) 

Bartek założył czapkę brata. (Wyraz „brata” jest przydawką wyrażoną rzeczownikiem) 

Janek kupił pięć zeszytów. (Wyraz „pięć” jest przydawką wyrażoną liczebnikiem) 

Wykres zdania pojedynczego:  

Zdanie można przedstawić za pomocą wykresu. Łatwiej wówczas będzie nam zrozumieć części zdania i łączące ich 

relacje.  

Przykładowe zdanie:  

Dzielny Krzysiek pokonał mocnego przeciwnika. 

1. Od czego zacząć?  

Aby narysować wykres zdania pojedynczego znajdź związek główny i zapisz go w jednej linii, najpierw podmiot, 

potem orzeczenie.       

 
kto? 

Krzysiek                              pokonał 
     co zrobił? 

 

 

2. Co zrobić następnie? 

Znajdź określenia podmiotu i orzeczenia. Podziel je na dwie grupy. 

 
kto? 

Krzysiek                              pokonał 
(podmiot)              co zrobił?       (orzeczenie) 

                                                                      jaki?                                                                                        kogo? 

                                                                Dzielny                                                                      przeciwnika 
                                                             (przydawka)              (dopełnienie) 

 

jakiego?  

 

            mocnego 
               (przydawka) 

 

 

3. O czym należy pamiętać? 

 wyrazy powinny być w jednej linii według ważności (zaczynasz zawsze od najważniejszego orzeczenia i 

podmiotu 

 do każdego wyrazu należy zadać pytanie i zapisać je przy strzałce (to ułatwi rozpoznać część zdania) 

 na końcu podpisz części zdania  

Zadanie domowe na następnej stronie… 

grupa podmiotu grupa orzeczenia 



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=bJuhY649aYw 

1. Jaki związek tworzą w zdaniu podmiot i orzeczenie? 

2. Jak nazywa się określenie podmiotu? 

3. Zapisz pytania przydawki wraz z jednym przykładem do każdego pytania (niekoniecznie z filmu) 

 

Katarzyna Gurgul 

https://www.youtube.com/watch?v=bJuhY649aYw

