
Język polski – zadania na tydzień: 01-05. 06. 2020r.  

Klasa 4a   

Temat: Jak poprawnie przenosimy wyrazy? 

1. Przepisz z podręcznika notatkę z ramki na str. 106. 

2. Wykonaj w zeszycie zad. 2/106 

3.Przeczytaj dokładnie zasady dzielenia wyrazów na sylaby ze strony 107 i wykonaj ustnie 

zad. 3/107. 

Dla chętnych-zadanie dodatkowe* 5/107 

 

Temat: Jak poprawnie pisać krótkie wiadomości mailowe? 

1. Wykonaj zadanie 1/112 z podręcznika. Dbaj o prawidłowy zapis dialogu. 

2. Na podstawie informacji i zdjęcia z ramki na str.112 zapisz w zeszycie, z jakich elementów 

powinna składać się wiadomość mailowa. 

 

Temat: Oznajmiamy, pytamy i rozkazujemy- różne typy zdań. 

1. Zapisz notatkę:  

Ze względu na cel wypowiedzi zdania dzielimy na: 

1) oznajmujące (orzekające)-przy ich pomocy oznajmiajmy nasz sąd o czymś lub o kimś, 

opowiadamy o tym, co się dzieje, czy przekazujemy informacje 

np.: Janek jest zdolnym uczniem. 

 Chłopcy grają w piłkę.  

2) pytające- rozpoznajemy je po znaku zapytania(?) umieszczanym na końcu zdania. 

 np.:  Dokąd idziesz? 

O której jest mecz? 

Kiedy jedziesz na ferie? 

3) rozkazujące- przy ich pomocy formułujemy: prośby, rozkazy, życzenia 

np.: Zrób to dla mnie! 

 Odwiedźmy go w niedzielę! 

Uwaga! 

Pamiętaj, że zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające, które mają silne zabarwienie 

uczuciowe – nazywamy wykrzyknikowymi. 

– Dlaczego nie zamknąłeś drzwi?! 

– Czemu nie chcesz pójść z nami do kina?! 

  Wykonaj w zeszycie zadanie 2/313.   

 

UWAGA!!! Należy utrwalić zapisane notatki. 

 

 

 

 

 



Klasa 7a  

Temat: Składnia zdania złożonego- powtórzenie wiadomości.  

Przypominam o sprawdzianie w środę- 03.06.2020 na Discordzie! 

Piszemy o jednakowej godzinie ( zaczynamy o 9.10!!!) przez 35 minut i wysyłamy 

mailem do mnie (w ostateczności na Discord -priv) 

Materiał powtórzeniowy: 

Zdania złożone współrzędnie- rodzaje 
W zdaniu złożonym współrzędnie żadne ze zdań składowych nie określa drugiego (nie ma tu 

zdania określanego i określającego, o żadne z nich nie możemy zapytać), ale jedno uzupełnia 

drugie. 

 łączne (treści zdań składowych się łączą, są wykonywane w jednakowym czasie) 
Spójniki i, oraz, a, ani 

– Marek rysuje 1/ i śpiewa.2/ 

– Podczas wycieczki zwiedziliśmy muzeum1/ oraz obejrzeliśmy wystawę sztuki 

nowoczesnej.2/ 

– Magda pisze list 1/a Agata słucha radia.2/ 

– Anka nie jest  zdolna 1/ani  nie jest pracowita2/   

                  (i) 

----1-----………….-----2------- 

 rozłączne (treści zdań składowych wykluczają się) 
Spójniki albo, lub, czy, bądź 

– Zjem to jabłko1/ albo poczekam na gruszkę.2/ 

– Kup arbuzy1/ lub wezmę mandarynki.2 

             

               (albo) 

-----1--<……….>-----2----- 

 

 przeciwstawne (treści zdań składowych wykluczają się) 
Spójniki ale, lecz, zaś, jednak, natomiast, a. 

– Potężne gmachy milczą,1/ lecz niektóre głośno się nam skarżą.2/ 

– Nasz zawodnik był pierwszy na mecie, 1/jednak nie zdołał pobić rekordu świata.2/ 

             

              (lecz) 

---1--………---2----- 

 

 wynikowe ( treść zdania drugiego wynika z treści zdania pierwszego) 
Spójniki więc, zatem, toteż, dlatego. 

– Chmurzy się,1/ więc będzie deszcz.2/ 
           

              (więc) 

----1--………>-----2----- 

 

Zdania złożone podrzędnie- rodzaje 



 podmiotowe 
Odpowiadają na pytanie: kto? co? 
– Kto pod kim dołki kopie, 1/ ten sam w nie wpada.2/ 

                                                                        2 

                                               1             kto? 

                                 zdanie podmiotowe 

 dopełnieniowe 
Odpowiadają na pytania przypadków oprócz mianownika i wołacza. 
Bałem się,1/ bym nie został wyśmiany.2/ 

                                        1 

                               czego?                     2 

 
                                                    zdanie dopełnieniowe 

 Przydawkowe 
Odpowiadają na pytania przydawki:jaka? który? czyj? ile? 
Zły to ptak1/, który własne gniazdo kala.2/ 

                                      1 

                                       jaki?                 2 

                                                    
                                                  zdanie przydawkowe 
 

 Orzecznikowe 
Pytamy o nie: kim jest? czym jest? jakie jest? jaka jest? 
Efekt był taki,1/ że wszyscy pospadali z krzeseł.2/ 
                                       
                                       1 
                                             
                                    jaki był?        2 
                                                 
                                                   zdanie orzecznikowe 

 Okolicznikowe 
Odpowiadają na pytania różnych okoliczników. 

 Byliśmy tam,1/ skąd teraz wracasz2/ (miejsca). 

                                      1 

                                        gdzie?            2 

                                                    

                                                     zdanie okolicznikowe miejsca 



 

 

 

Klasa 8a  

Temat: Mowa zależna i niezależna (poniedziałek). 

1. Zapisz notatkę: 

 Mamy dwa sposoby wymieniania między sobą uwag, myśli i spostrzeżeń. 

Mowa niezależna- to dosłowne przytoczenie czyjejś wypowiedzi, cytowanie kogoś. 

Taką wypowiedź wprowadzamy po dwukropku ujmując ją w cudzysłów  

Zazwyczaj towarzyszy jej zdanie wprowadzające. 

np.: Dziś radio podało znajomość: „Do Polski przyjedzie w tym roku Leonard Cohen”. 

 

Mowa zależna- to ujęcie własnymi słowami czyjejś wypowiedzi. 

W mowie zależnej oddajemy sens cudzej wypowiedzi, ale nie przytaczamy cudzych słów 

dosłownie. Przybiera ona często formę zdania złożonego podrzędnie ze spójnikiem, że. 

np.: Ciocia napisała w liście, że zaprasza nas na wakacje. 

2. Wykonaj w zeszycie zadania: 

Zadanie I 

Zamień mowę niezależna na zależną: 

a) Dziś radio podało znajomość: „Do Polski przyjedzie w tym roku Leonard Cohen”. 

b) Nauczyciel poprosił uczniów: „Ustawcie krzesła w Sali gimnastycznej”. 

c) Mama przykazała rodzeństwu: „Nie otwierajcie nikomu drzwi”. 

 

Zadanie II 

Zamień mowę zależną w niezależną: 

a) Przeczytałam w ogłoszeniu, że potrzebna jest osoba do pracy na basenie. 

b) Ciocia napisała w liście, że zaprasza nas na wakacje. 

c) Matka poleciła córce, żeby umyła okna. 

 

Temat: Składnia dania złożonego współrzędnie i podrzędnie (środa Discord). 

Temat: Sprawdzian ze słowotwórstwa (piątek Discord). 


