
Klasa VIB, VIC – język polski – (25.03.  - 27.03.) 

 

Karta nr 1 

Temat: Co już wiemy o częściach zdania? Podmiot o orzeczenie 

 

1. Przypomnij sobie filmiki (Linki podałam w poprzedniej informacji). Będą dobrym 

wsparciem podczas pracy. 

2. Zaczynamy ☺  

Kilka słów teorii:  

Podmiot i orzeczenie to główna części zdania.  

Orzeczenie – nazywa czynności i stany.  

Orzeczenie 

Czasownikowe   (proste) Imienne (złożone) 

 

- nazywa czynności i stany                                                      

- odpowiada na pytania: 

 co robi?  

 co się z nim dzieje? 

- wyrażone jest czasownikiem w formie 

osobowej 

 

Dziecko  zachorowało. 

Dziewczynka ścisnęła kciuki.  

 

- wprowadza informację o tym, kim lub 

czym jest podmiot, jakie ma cechy albo  

w jakim stanie się znajduje 

- składa się z dwóch wyrazów: 

• Osobowej formy czasownika być, 

stać się, zostać (była, stała się, 

zostało) - łącznik 

• Oraz wyrazu informującego o tym, 

kim lub czym jest podmiot, jakie 

ma cechy albo w jakim stanie się 

znajduje – orzecznik (ta część 

orzeczenia może być wyrażona 

rzeczownikiem przymiotnikiem, 

liczebnikiem lub przysłówkiem) 

- odpowiada na pytania:   

Kim jest? Mama jest pielęgniarką. 

Czym jest?  

Kim został? Wojtek został muzykiem. 

Czym został? 

Jaki jest? Damian jest bardzo pracowity. 

Jaki się stał? Jesienią drzewa stają się 

kolorowe. 

 

 

Podmiot - nazywa wykonawcę czynności. Odpowiadana pytanie kto? co? 

Rodzaje podmiotów: 

- gramatyczny – (występuje najczęściej, wyrażony jest pojedynczym rzeczownikiem  

w mianowniku): Dzieci wyjechały wczoraj na wycieczkę. 

 

- logiczny – (wyrażony rzeczownikiem w dopełniaczu, orzeczenie w takim zdaniu mówi o 

ubywaniu, przybywaniu lub braku czegoś):  

 Wiosną przybywa wody w rzekach. (przybywa czego? – wody) 

Danusi nie było w Szczytnie. (nie było kogo? – Danusi) 

 

- domyślny – (nie jest wyrażony bezpośrednio, domyślamy się go po formie orzeczenia): 

Poszliśmy do kina. (poszliśmy kto? – My) 



 

- szeregowy – (funkcję podmiotu pełni jednocześnie kilka wyrazów): 

Uczniowie, nauczyciele i rodzice zorganizowali świąteczne spotkanie. (zorganizowali kto? – 

uczniowie, nauczyciele i rodzice). 

 

UWAGA! ANALIZĘ SKŁADNIOWĄ ZDANIA ZAWSZE ZACZYNAMY OD ZNALEZIENIA 

ORZECZENIA (NIE PODMIOTU). PAMIETAJ, NAJPIERW CZYNNOŚĆ, POTEM 

WYKONAWCA! 

  

W uroczystości uczestniczyli Ola, Ala i Janek.  
                                              ^                                   ^ 

                                      orzeczenie                       podmiot  

                                  czasownikowe                   szeregowy 

 

 

 

 
                      
                    łącznik                            orzecznik = orzeczenie imienne 

                       ^                                        ^ 

Andrzej jest wzorowym uczniem. 
        ^                                                              
   Podmiot         

gramatyczny 

 

3. Mam nadzieję, że filmik i notatka pomoże Wam wykonać samodzielnie 

zadania. Wykonaj je do 28 marca. 

Zeszyt ćwiczeń: ćwiczenie 3 str.53, 4 str. 54, 3 i 4 str. 56 

Powodzenia! 

 

Karta nr 2 

 
Temat: Co już wiemy o częściach zdania? Przydawka, okolicznik, dopełnienie 

 

 

 

1. Przypomnij sobie filmiki (Linki podałam w poprzedniej informacji). Będą dobrym 

wsparciem podczas pracy. 

2. Ruszamy! (Na podstawie tego materiału sporządź w zeszycie notatkę – dowolnym 

sposobem  lub wydrukuj i wklej). 

Nazwa części zdania PRZYDAWKA DOPEŁNIENIE OKOLICZNIK 

Jaką pełni funkcję? - określa rzeczownik - zazwyczaj określa 

czasownik (nigdy 

pomiot) 

- określa czasownik 

- informuje o 

sposobie, miejscu, 

czasie, przyczynie, 

skutku i celu 

wykonania czynności 

 



Na jakie pytania 

odpowiada? 

Jaki? Jaka? Jakie? 

Która? Która? 

Które? Czyj? Czyja? 

Czyje? Ile? Czego? Z 

czego?  

Pytania przypadków 

zależnych (oprócz 

mianownika i 

wołacza): Kogo? 

Czego? Komu? 

Czemu? Kogo? Co? 

Z kim? Z czym?  

O kim? O czym? 

Okolicznik miejsca: 

gdzie? skąd? dokąd? 

którędy? 

Okolicznik czasu: 

kiedy? jak długo? 

Okolicznik sposobu: 

jak? W jaki sposób? 

Okolicznik 

przyczyny: 

dlaczego? 

Okolicznik celu: po 

co? w jakim celu? 

Jakimi częściami 

mowy jest wyrażana? 

Przymiotnikiem 

(Oblał mnie (jaką?) 

zimną wodą.) 

Liczebnikiem 

(Zajęła 

(które?)pierwsze 

miejsce.) 

Rzeczownikiem 

(Tata (czyj?)Alicji 

kupił nowy 

samochód.) 

Wyrażeniem 

przyimkowym 

(Otrzymał medal  

(ze czego?) ze złota.) 

Zaimkiem (Gdzie 

stoi (czyj?) jej 

samochód.) 

Najczęściej 

rzeczownikiem 

(Obejrzę (co?) film.) 

Wyrażeniem 

przyimkowym 

(Rozmawiał (z kim?) 

z przyjacielem.) 

Zaimkiem 

(Pouczał (kogo?) 

go.) 

Zazwyczaj 

przysłówkiem 

(Ludzie (jak?)głośno 

klaskali.) 

Wyrażeniem 

przyimkowym 

(Wyjechała (gdzie?) 

nad morze.) 

Zaimkiem (Pójdę 

(gdzie?)tam.) 

 

 

Zanim przejdziemy do rysowania wykresów zdań (bardzo dobrze przedstawione 

w filmiku) najpierw ćwiczenia sprawdzające ile zapamiętaliście. Nie martwcie 

się jeśli coś nie wyjdzie, kiedyś do tego wrócimy i sprawdzimy.   

Wykonaj w zeszycie notatkę lub wklej kartę przygotowaną przez mnie ☺ .  

Wracamy do zeszytu ćwiczeń. 

Wykonaj ćwiczenie: 3 str. 60, 2 str. 61, 4 str. 65 

  

Powodzenia. Nie musicie mi tego wysyłać. Jeśli będą jakieś kłopoty, piszcie: 

wioletta.matwiejczyk@gmail.com 


