
J. POLSKI KL. VI 

Witam wszystkich bardzo serdecznie i od razu przypominam o wręczeniu laurek  

z podziękowaniami swoim Mamusiom, które robiliście 20.05. - 21.05. 

Dzisiaj krótko o sprawdzianie dotyczącym zdania pojedynczego. 

Temat: Omówienie i poprawa sprawdzianu. 

Zacznę od punktacji, która była niezmiernie łagodna, uwzględniając fakt, że można było 

zyskać dodatkowych 5p. za zadanie dodatkowe. 
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23: +bdb 
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Sprawdzian, ale też wcześniejsze zadania pokazały, że macie problem ze wskazywaniem 

związków wyrazowych (czyli relacji między słowami) w zdaniu. Na tę umiejętność 

podczas poprawiania sprawdzianu (każdy z Was otrzymał szczegółowe informacje) proszę 

zwrócić szczególną uwagę.  

Ładnie wskazywaliście szeregi, dopisywaliście przydawki - określenia 

rzeczowników, ale bardzo nieliczni podkreślili wszystkie dopełnienia - określenia 

czasowników odpowiadające na pytania przypadków zależnych.  

Nikt z Was nie wskazał poprawnie orzeczenia imiennego w zad. 1.b: Jest wzorem 

(łącznik jest, orzecznik wzorem). 

Powtórzcie i zapamiętajcie: 

W zdaniu może wystąpić orzeczenie: 

 czasownikowe, np. 

Mój brat  będzie się denerwował. 

 imienne, np. 

Ania zostanie kiedyś piosenkarką.                     

zostanie - łącznik (łącznikami są czasowniki: być, stać się, zostać w różnych 

formach osobowych)                

piosenkarką - orzecznik (orzecznikami są najczęściej rzeczowniki w narzędniku 

lub przymiotniki/ zaimki przymiotne) 



(zapamiętajcie: w orzeczeniu imiennym zawsze musi być łącznik i orzecznik;  

nie zawsze łącznik znajduje się w zdaniu zaraz koło orzecznika) 

Tego się proszę solidnie nauczyć! 

Na koniec wszyscy świadomie zapisują: 

Określ funkcje składniowe rzeczownika papież: 

1. Jan Paweł II jest papieżem wszech czasów. (orzecznik w orzeczeniu imiennym) 

2. Koło papieża stali ochroniarze. (okolicznik miejsca) 

3. Papież często błogosławił pielgrzymów. (podmiot gramatyczny) 

4. Myśli papieża są niepowtarzalne. (przydawka) 

5. Nieliczni mogli osobiście spotkać się z papieżem.(dopełnienie) 

Oprócz uzupełnienia braków i utrwalenia wiedzy proszę solidnie poprawić swoje prace 

zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami, które każdemu z Was przesłałam 

indywidualnie. 

Życzę owocnego wysiłku.  

p. Polak 


