
Lekcje języka polskiego  

28-29 kwietnia 2020r.  

Co nam będzie potrzebne: zeszyt, podręcznik, dostęp do internetu  

Podziel swoją pracę na dwie części po ok. 30 min.-45 min. 

Temat:   Szukamy orzeczeń. Poznajemy i wskazujemy 

rodzaje podmiotów w zdaniu. 

Cele:  
- potrafimy wskazywać zdanie ze względu na znalezione orzeczenie 
- potrafimy wskazywać czynność wyrażoną osobową formą czasownika 
- wskazujemy wykonawcę czynności w zdaniu- podmiot 
-wymieniamy i wskazujemy rodzaje podmiotów 
 

Wiadomości znajdziesz w podręczniku, str. 246 i 255. 

Wprowadzenie 

Spróbujcie dokończyć sami: 

1. Na poprzednich zajęciach ustaliliśmy, że wypowiedzenie dzielimy na……….………  
2. Zdanie poznajemy po tym, że ma………………………………………………………..……………. 
3. Ze względu na ilość orzeczeń zdanie dzielmy na ............……………………………………. 

 

Odp. 

 

 

 

Najpierw przypomnijmy sobie orzeczenia: 

Orzeczenie to czynność w zdaniu wyrażona osobową formą 

czasownika. 

                                                      orzeczenie czasownikowe- 1 os. czas przeszły 

Wczoraj wyszłam z psem na spacer. 

 

1.Zdanie i równoważnik zdania 

2.Orzeczenie 

3.Zdanie pojedyncze i złożone 

 



Jest to czasownik występujący w zdaniu w formie osobowej. 

Orzeczenie określa czynność lub stan podmiotu. 

 Marzena usnęła o siódmej wieczorem.  

– orzeczenie mówi o tym, co zrobiła Marzena – usnęła. 

 Magda zapomniała podręcznika. 

– orzeczenie mówi o tym, co zrobiła Magda – zapomniała. 

 Książka leży na biurku.  

– (co dzieje się z książką? Książka leży) 

Uwaga- przypominam !!! Bez orzeczenia nie ma zdania. 

Orzeczenie imienne – składa się z dwóch części: 

 czasownika w formie osobowej (łącznika) – być, stać się, zostać, robić się, wydawać się, 

okazać się 
 oraz innej części mowy (orzecznika). 

Wieczorem zrobiło się chłodno. 

. łącznik orzecznik 

łącznik + orzecznik = orzeczenie imienne 

Orzecznikiem może być: 

 Rzeczownik 
Marek był bohaterem dnia. 

Janek został bohaterem. 

 Przymiotnik 
Alicja jest przesympatyczna. 

Marek będzie najszybszy. 

 Przysłówek 
Pływać jest przyjemnie. 

 Liczebnik 
On był pierwszy w kolejce. 

Marek był trzeci na mecie. 

 Zaimek 
Piotr wcale nie jest taki. 

 

Zapisz do zeszytu: 

1. Orzeczenie wyrażone jest osobową formą czasownika. 

2. Rodzaje orzeczeń: 

a) czasownikowe (Jola zjadła obiad)  

b) złożone -inaczej: imienne (Obiad jest zjedzony) 

3. Orzeczenie imienne składa się z łącznika i orzecznika. 



Ćwiczenia (-proszę zachować numerację z ćwiczeń)  

1.W podanych zdaniach podkreśl orzeczenia i nazwij ich rodzaj. 

a. Będziemy się uczyli języka angielskiego. 

b. Chętnie zająłbym się czymś pożytecznym. 

c. Jestem uczniem szóstej klasy. 

d. Mój brat uczy się w gimnazjum. 

e. Jest bardzo zdolny. 

f. Zawsze był pilny. 

g. W przyszłości będzie lekarzem. 

h. Sebastian jest bardzo zwinny. 

i. Poza tym dobrze się uczy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

Przechodzimy do kolejnej części zajęć. 

Podmiot to wykonawca czynności.!!! 

Wskazanie go to „prosta” sprawa w „prostych” zdaniach. 

Jola gra na skrzypcach. 

Kto gra na skrzypcach?- Jola  

Jednak rodzajów podmiotów jest kilka  

Zapraszam do obejrzenia filmiku 

https://www.youtube.com/watch?v=TsrBfkD3ZNQ 

Uff, no cóż. Może nie był to fascynujący i wciągający film, 

ale zapamiętajmy choć część z wiadomości przedstawionych 

przez nauczyciela. 

https://www.youtube.com/watch?v=TsrBfkD3ZNQ


Proszę o zapisanie podsumowania do zeszytu: 

  
Ćwiczenie 1(do zeszytu-nie trzeba przepisywać zdań) 

 

1 .Z trudem  przeszliśmy spory kawałek lasu____podmiot………………………….. 

2. Psa nie było na podwórku______podmiot……………...………………………….. 

3 .Wybito szybę_____podmiot………………………………..….……………………… 

4. Ania, Darek i Iza wyszli wcześniej na zakupy_____podmiot……………………… 

5.Janek siedział z zawieszoną miną____podmiot……..………………………………. 

 

Proszę o wykonanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń- str. 75-77. 

Zadanie 1,2,4. 

Jeżeli podmiot i jego rodzaje nadal jest dla Was zagadką nie martwcie się …Przed 

nami jeszcze troszkę ćwiczeń i jeszcze jedne zajęcia, które poświęcimy na utrwalenie. 

Będziemy korzystać z podręcznika i zadań zawartych w podręczniku i w zeszycie 

ćwiczeń. 

I jeszcze krótkie podsumowanie w postaci filmików 

https://www.youtube.com/watch?v=_DUycWhC3_E 

https://www.youtube.com/watch?v=OlkAcjmJ7i8 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_DUycWhC3_E
https://www.youtube.com/watch?v=OlkAcjmJ7i8


Podsumowanie: 

1. Sprawdź, czy wykonałeś w zeszycie notatki (punkty 1,2,3 oraz 

rodzaje podmiotów). 

2. Sprawdź, czy wykonałeś ćwiczenia 1,2,3,6, 1(p). 

3. Sprawdź, czy wykonałeś ćwiczenia 1,2,4 (zeszyt ćwiczeń). 

4. Utrwal (na pamięć) rodzaje podmiotów-przyda się na kolejne 

zajęcia.  

Dla chętnych, proszę zmierzyć się z quizami 

http://pisupisu.pl/klasa6/podmiot-i-orzeczenie 

https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,794aa6-podmiot_orzeczenie.html 

 

Czekam na Wasze materiały do 1 maja 2020 (piątku) do godz. 8.00. 

 

  

http://pisupisu.pl/klasa6/podmiot-i-orzeczenie
https://czasdzieci.pl/quizy/quiz,794aa6-podmiot_orzeczenie.html

