
JĘZYK POLSKI KL. VI 13.05. i 14.05. 

Temat: Części zdania pojedynczego - powtórzenie. 

              Analiza składniowa zdań pojedynczych - ćwiczenia utrwalające. 

  

Co już musicie wiedzieć o częściach zdania pojedynczego: 

 podmiot - nazywa wykonawcę czynności (stanu), zazwyczaj odpowiada na pytania: 

(może być: gramatyczny, szeregowy, domyślny, logiczny - w dopełniaczu);kto? lub co? 

 orzeczenie - nazywa czynność (stan) wykonywaną przez podmiot, odpowiada na 

pytania: co robi? albo co się dzieje? - z podmiotem (może być: czasownikowe, 

imienne - składa się z łącznika i orzecznika); 

 przydawka - zawsze określa w zdaniu rzeczownik, odpowiada na pytania: który? czyj? 

jaki? ile? czego? z czego?; 

 dopełnienie - jest najczęściej określeniem czasownika - dopełnia informacje, odpowiada 

na pytania przypadków zależnych (wszystkich oprócz mianownika i wołacza); 

 okolicznik - zazwyczaj określa czasownik - wskazuje na okoliczności czynności bądź 

stanów, odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? dlaczego? po co? mimo co? jak 

bardzo? (może być: sposobu, miejsca, czasu, przyczyny, celu, przyzwolenia, warunku, 

stopnia i miary). 

Jeśli ktoś z Was ma ochotę obejrzeć dla przypomnienia i utrwalenia filmiki - zapraszam, 

linki poniżej (wszystkie trwają ok. 25 minut, można też sobie wybrać). 

                                                                                                                        

https://www.youtube.com/watch?v=TsrBfkD3ZNQ -rodzaje podmiotów      główne części    

https://www.youtube.com/watch?v=YoPIx6ltG9c- rodzaje orzeczeń               zdania 

https://youtu.be/kn0d4IaPi9g -dopełnienia                     drugorzędne 

https://youtu.be/s2UxA1ACgx8 - przydawki                         części 

https://youtu.be/FSwWwn8nFbk - okoliczniki                      zdania 

Teraz ważna praca indywidualna (koniecznie solidna!) 

1. W podanych zdaniach podkreśl jedną linią podmiot, dwoma liniami - orzeczenie 

i nazwij ich rodzaje: 

a) Ania i Marysia zostaną lekarkami.  

b) Pracujemy solidnie. 

2. W poniższych wypowiedzeniach dopisz po 2 przydawki. 

a) Uczeń czyta książkę. 

 

b) Siostra odrabia zadanie.: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TsrBfkD3ZNQ 
https://www.youtube.com/watch?v=YoPIx6ltG9c
https://youtu.be/kn0d4IaPi9g
https://youtu.be/s2UxA1ACgx8
https://youtu.be/FSwWwn8nFbk


3. Z podanego zdania wypisz związek główny i związki poboczne. Nazwij rodzaje 

okoliczników. 

Wczoraj Kasia przybiegła szybko do domu. 

zw. główny: 

* 

zw. poboczne: 

* 

* 

* 

4. W poniższych zdaniach podkreśl falistą linią dopełnienia. 

a) Rozmawiamy z panią o naszych ocenach. 

b) W sklepie rodzice kupili buty i ubrania. 

To cztery proste zadania do wykonania na ocenę - utrwalenie przed sprawdzianem, 

na który jesteśmy umówieni we wtorek (wielu z Was obiecywałam, 

że będzie możliwość poprawienia oceny. To jest właśnie ten moment!) Na pewno  

wszyscy wspaniale powtórzyli i utrwalili  wiedzę na temat głównych i drugorzędnych  

części zdania pojedynczego. Ja ocenię tylko efekt Waszego wysiłku. Pamiętajcie, 

aby nie podkreślać zbędnych przykładów, bo to będzie miało wpływ na ocenę. 

   Poza tym proszę o wykonanie w zeszytach ćwiczeń i podpisanie wszystkich części 

zdania w zad. 4./86. oraz wybrany przykład z zad. 5./87.; chętni mogą zrobić wszystkie trzy. 

Czekam na Wasze prace pisemne z zeszytu do piątku, 15.05. 

Pozdrawiam i życzę owocnego wysiłku. 


