
Klasa Va – język polski (wtorek – 26 maja)

Kochani  Uczniowie!.  Zbliża się  koniec  roku szkolnego.  Zostało  nam do omówienia,  niestety  w
trudnych warunkach, kilka zagadnień gramatycznych. Część z nich przeniesiemy do klasy szóstej,
abyście mogli normalnie, tzn w klasie, dobrze je zrozumieć. Dzisiaj zajmiemy się przydawką.

Temat: Przydawka, czyli określenie rzeczownika w zdaniu.

 Na początku przypomnijmy sobie,  że zdania tworzone są przez wyrazy. Każdy wyraz pełni w
zdaniu określoną funkcję i wchodzi w związki wyrazowe z innymi wyrazami. W zdaniu wyróżnić
możemy 5 części zdania. Są to: 
- orzeczenie – nazywające czynność lub stan, bez którego nie byłoby zdania, np. nauczył się, śpi,
będzie rysowała,
- podmiot – który oznacza wykonawcę czynności i odpowiada przeważnie na pytanie: kto, co?, np.
Marek, mama, Reksio, Wisła, ławka,
oraz: przydawka, dopełnienie i okolicznik.
Dzisiaj zajmiemy się przydawką. Podstawowa rzecz, którą musicie zapamiętać to:

NOTATKA:
Przydawka to określenie każdego rzeczownika w zdaniu (zawsze określa podmiot, ale może też
określać inne rzeczowniki, które wystąpiły w wypowiedzeniu). Odpowiada na pytania: jaki, jaka,
jakie, który, która, które, czyj, czyja, czyje, ile, czego, z czego?

np. w zdaniu:
Przyjechała moja najlepsza przyjaciółka ze szkoły podstawowej.
………………………………………………………………………………………………………...
orzeczeniem  jest  wyraz  przyjechała,  natomiast  podmiotem  (kto,  co?)  przyjaciółka.  Ponieważ
słowo  przyjaciółka  to  rzeczownik,  wiemy  więc,  że  wszystkie  wyrazy,  które  go  określą,  będą
przydawkami. I tak :

NOTATKA:
przyjaciółka – jaka? najlepsza,
przyjaciółka – czyja? moja,
przyjaciółka – która? ze szkoły,
………………………………………………………………………………………………………...
Ponieważ w zdaniu wystąpił obok rzeczownika przyjaciółka ( który jest podmiotem), także drugi
rzeczownik: szkoły,  to jego określenie również jest przydawką.

NOTATKA:
szkoły – jakiej? podstawowej

Wyrazy:  najlepsza, moja, ze szkoły i podstawowej są przydawkami, ponieważ w zdaniu stanowią
określenie rzeczowników. Najlepsza, moja i ze szkoły określają rzeczownik przyjaciółka, który w
zdaniu jest też podmiotem, natomiast podstawowej określa rzeczownik szkoły.

…………………………………………………………………………………………………………

Jak widzicie funkcję przydawki w zdaniu pełnić mogą różne części mowy:

najlepsza to przymiotnik
moja to zaimek
ze szkoły to przyimek wraz z rzeczownikiem, które razem tworzą tzw wyrażenie przyimkowe,



podstawowej to przymiotnik

Zatem  przydawka  w  zdaniu  wyrażona  może  być  poprzez  różne  części  mowy,  np.  przez:
przymiotnik, rzeczownik, liczebnik, zaimek, wyrażenie przyimkowe.

Nie  zadaję  zadania  domowego,  ale  proszę  o  zapoznanie  się  z  powyższym  materiałem  i
przyswojenie tych treści. Jutro utrwalimy poznane wiadomości.

Do widzenia, I. K.


