
J. POLSKI KL. VIII 

Witajcie. W dniu dzisiejszym zajmiemy się usystematyzowaniem wiedzy 

o częściach mowy, o których powtarzaliśmy już wiadomości i ćwiczyliśmy  

umiejętności na kilku marcowych lekcjach. 

Temat: Odmienne i nieodmienne części mowy - ćwiczenia utrwalające. 

 

Podstawowe pojęcia związane z fleksją: 

- części mowy: 

* odmienne (czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek rzeczowny, 

przymiotny, liczebny); 

* nieodmienne (przysłówek, zaimek przysłowny, przyimek, spójnik, wykrzyknik, 

partykuła); 

CZASOWNIKI (co robi? co się z nim dzieje?) 

- formy czasowników: 

* osobowe, 

* nieosobowe (bezokoliczniki, formy zakończone na -no lub -to, 

imiesłowy przymiotnikowe: czynne, bierne oraz przysłówkowe: 

uprzednie, współczesne); 

- formy, przez które odmieniają się czasowniki: 

* osoby po 3 w liczbie pojedynczej i mnogiej, 

* rodzaje (męski, żeński i nijaki), 

* czasy (przeszły, teraźniejszy i przyszły: prosty oraz złożony), 

* tryby (orzekający, rozkazujący, przypuszczający); 

- czasowniki: 

* mogą mieć różny aspekt (dokonany, niedokonany), 

* mogą występować w stronie czynnej, biernej i zwrotnej. 

RZECZOWNIKI (co? kto? i inne pytania przypadków) 

- ze względu na znaczenie dzielą się na: 

* żywotne i nieżywotne, 

* osobowe, nieosobowe, 

* pospolite, własne, 

* abstrakcyjne , konkretne; 

- odmieniają się przez przypadki w l. poj. i mn. i każdy ma swój określony rodzaj; 

- w odmianie występuje końcówka i temat fleksyjny (w którym mogą wystąpić oboczności). 

PRZYMIOTNIKI (jaki?) 

- odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje, 

- te, które oznaczają cechy zmienne, stopniują się. 

LICZEBNIKI (ile? który z kolei?) 



-typy: 

* główne, 

* porządkowe, 

* zbiorowe oraz 

* nieokreślone, ułamkowe, mnożne (jaki? np. potrójny), 

- wszystkie odmieniają się przez przypadki, niektóre przez liczby, nieliczne przez rodzaje. 

ZAIMKI (odpowiadają na pytania części mowy, które zastępują) 

- mogą być: 

* rzeczowne, 

* przymiotne, 

* liczebne, 

* przysłowne, 

PRZYSŁÓWKI (jak? gdzie? kiedy?) 

- utworzone od przymiotników oznaczających cechy zmienne stopniują się. 

PRZYIMKI 

- łączą się z rzeczownikami, tworząc wyrażenia przyimkowe. 

SPÓJNIKI 

- spajają, czyli łączą wyrazy bądź zdania składowe. 

WYKRZYKNIKI 

- podkreślają emocje. 

PARTYKUŁY 

- modyfikują lub wzmacniają przekaz. 

Więcej informacji oraz przykłady znajdziecie w podr. na str. 338.- 345.) 

Dla utrwalenia wiedzy oraz doskonalenia umiejętności proszę o wykonanie  

w zeszycie ćwiczeń zad. 2.ab, 3., 5., /106, 6.ab, 7.ab, 9./107., 10.b, 11.bc, /108.-109 i 13./109. 

Chętni mogą wykonać wszystkie pozostałe. Kto z Was wie, że powinien sobie przypomnieć zasady 

ortograficzne, polecam przeczytanie reguł z podręcznika str. 350.-354. 

Na poniedziałek zostało nam ostatnie zagadnienie, tj. budowa zdania pojedynczego. 

Dziękuję wszystkim odpowiedzialnym za rzetelną pracę. Życzę miłego i zasłużonego odpoczynku.  

Pozdrawiam. p. Polak 

 


