
2. Klasa Va – język polski (piątek – 29 maja)

Dzień dobry! Ostatnia z części zdania nazywa się okolicznik i to ją omówimy dzisiaj na lekcji.

Temat: Okolicznik – drugie określenie czasownika.

Na początku powtórzmy sobie:
1.  Poznaliśmy  już  cztery  części  zdania:  PODMIOT,  ORZECZENIE,  PRZYDAWKĘ  I
DOPEŁNIENIE.
2. Podmiot odpowiada na pytanie: KTO, CO i nazywa WYKONAWCĘ CZYNNOŚCI.
3. Orzeczenie odpowiada na pytania: CO ROBI, CO SIĘ Z NIM DZIEJE? Oznacza czynności i
stany.
4.  Przydawka to określenie rzeczownika, odpowiada na pytania: JAKI, JAKA, JAKIE, KTÓRY,
KTÓRA, KTÓRE, CZYJ, CZYJA, CZYJE, ILE, CZEGO, Z CZEGO?
5. Dopełnienie  jest określeniem CZASOWNIKA i odpowiada na pytania wszystkich przypadków z
wyjątkiem mianownika.

I. Ostatnia z części zdania to:

NOTATKA:
Okolicznik  -  jest  to  określenie  czasownika. Oznacza:  miejsce,  czas,  cel,  sposób,  przyczynę,
warunek i dotyczy czynności wyrażanej przez czasownik. Okolicznik odpowiada na pytania: jak,
gdzie, kiedy, po co, dlaczego, mimo co, pomimo czego, pod jakim warunkiem, jak bardzo? Itp.

………………………………………………………………………………………………………..
Weźmy np. zdanie: 
NOTATKA:

Wczoraj moja mama pojechała do Krakowa po zakupy.
………………………………………………………………………………………………………..
Jak widzicie, zawiera ono tylko jeden czasownik, który pełni funkcję orzeczenia. Jest to: pojechała.
Wyrazy,  które  go  określają,  są  albo  dopełnieniami  (bo  dopełnienie  również  jest  określeniem
czasownika),  albo  okolicznikami  (NIE  MA  INNEJ  MOŻLIWOŚCI!  PRZYDAWKA  NIE
OKREŚLA CZASOWNIKA).  W jaki  sposób  odróżnić,  czy  dany  wyraz  jest  dopełnieniem czy
okolicznikiem? Należy zadać pytanie. (przypominam: dopełnienie to pytania przypadków oprócz
mianownika,  a  okolicznik  to  pytania  takie,  jak  zapisane  powyżej)  lub  kojarzyć,  że  jeśli  wyraz
oznacza:  miejsce,  czas,  przyczynę,  cel  itd.,  to  na pewno jest  okolicznikiem.  Dlatego w zdaniu
powyższym mamy: 
…………………………………………………………………………………………………………

NOTATKA:
pojechała – gdzie, dokąd? - do Krakowa,
pojechała – kiedy? - wczoraj,
pojechała – po co? - po zakupy

Wszystkie  określenia  czasownika  pojechała są  OKOLICZNIKAMI  ponieważ  ani  raz  nie
zadaliśmy pytania: kogo, czego (D), komu, czemu C), kogo, co (B), z kim, z czym (N), o kim, o
czym (Ms) – ZATEM NIE SĄ TO DOPEŁNIENIA!
…………………………………………………………………………………………………………
 W zdaniu wystąpiły jeszcze dwa wyrazy: 
mama i moja
Mama oznacza wykonawcę czynności (kto, co), jest więc podmiotem, a moja to określenie tego
podmiotu, czyli przydawka: mama – czyja? - moja



Aby utrwalić  dotychczas  omówione treści,  wykonajcie  ćwiczenia:  1,  2,  3,  4  – s.  110 – 111 w
zeszytach ćwiczeń (wtorek – 2 czerwca).

Pozdrawiam Was serdecznie, I. K.


