
język polski – klasy VA i VB 

 adres : gina.strygo@gmail.com 

Zagadnienia do opracowania w okresie od 4 do 10 maja 

 

VB:  

VA:  

4 maja  

Temat : Z podmiotem i orzeczeniem w roli głównej     

1.Zapisz notatkę: Główne części zdania to podmiot i orzeczenie. Podmiot nazywa cechę, czynność, stan 

lub przedmiot o którym mówimy w orzeczeniu. Słowem – nazywa on ludzi, rzeczy, zjawiska, pojęcia, 

o których orzeka. Podmiot odpowiada na pytania mianownika: kto? co? lub dopełniacza: kogo? czego? 

Podmiot jest nadrzędną częścią zdania, która zawsze pozostaje w związku głównym z orzeczeniem.  

Orzeczenie tworzy zdanie. Bez orzeczenia nie ma zdania. Orzeczenie określa czynność, stan albo 

właściwość podmiotu. Pytamy o nie : co robi? co się z nim dzieje? w jakim stanie się znajduje? 

2.W podanych zdaniach znajdź podmiot i orzeczenie, podmiot podkreśl jedną kreską, orzeczenie 

dwiema. 

a. Żołnierze działali na budowie. 

b. Adam maluje płot.  

c. Zboża przybywało w silosie.  

d. Zosia i Marek wyszli na drogę. 

e. Janka nie było w domu. 

f. Pajączek huśtał się na pajęczynie.  

g. Ślepy prowadził kulawego. 

h. Mądrzy uczniowie czytają książki. 

i. Moja mama jedzie na wycieczkę  

j. On poszedł po kurtkę. 

k. Duże ptaki ćwierkają. 

l. Czwarta godzina już wybiła. 

ł. Ten chłopiec wyróżnia się pod względem nauki.  



 

6 maja 

Temat : Przydawka jako określenie rzeczownika w zdaniu  / str. 272 

1.Wykonaj zadanie wstępne: 1,2a. 

2. Przeczytaj ze zrozumieniem informacje o przydawce, zrób notatkę, str. 273. 

3. Wykonaj polecenie 3,4. 

4. Zadanie na ocenę: Znajdź przydawki w zdaniach : 

a. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. 

b. Widziałam pluskające się w rzece ryby. 

c. Moja mama sprząta duży pokój. 

d. Kupiłam piękną sukienkę. 

e. Wysłałam jej najserdeczniejsze życzenia. 

f. Silny wiatr wyrywał drzewa w lesie. 

g. Mądry chłopiec przeczytał całą książkę. 

h. Wielka chmura leci nad nami. 

i. Trzy małe kotki leżą na kanapie. 

j. Dostałam dziś złote kolczyki. 

 

7  - 8 maja  

Temat: Okolicznik i dopełnienie , czyli określenia czasownika w zdaniu / str. 291. 

1. Wykonaj zad. 1, 2a.  

2. Przeczytaj ze zrozumieniem informacje w ramce, zrób notatkę w zeszycie.   

3. Wykonaj polecenia 3, 4. 

4. Wykonaj polecenie 5. 

5. Znajdź okoliczniki: 

a. Dziś jadę w góry. 

b. Dziewczyna pędzi przez las. 

c. Idę do lasu po grzyby. 

d. Z powodu deszczu nie poszliśmy do kina. 

e. Jutro jedziemy do miasta. 

f. Mimo deszczu wyszłam na dwór. 



6. Znajdź dopełnienia: 

a. Ojciec kupił synowi rower.  

b. Piszę list. 

c. Pomaganie bliźnim jest ważne. 

d. Uczeń wypożyczył książkę.  

e. Jadę z mamą do miasta. 

f. Nie znalazłem kluczy. 

g. Słyszeliśmy pukanie. 

 

 

 


