
Klasa V 

 

Drodzy Uczniowie, w tym tygodniu skupimy się na nauce o języku, czyli gramatyce. 

  W klasie IV poznaliście już podstawowe części zdania: podmiot i orzeczenie, które tworzą 

zdania nierozwinięte. Inne wyrazy rozwijają je i odpowiadają na pytania, które są 

określeniami grupy podmiotu i orzeczenia. W zależności od tego na jakie pytania 

odpowiadają,  rozróżniamy następujące części zdania: 

 

Podmiot – kto? co? (wykonawca czynności). 

 

Rozróżniamy różne rodzaje podmiotów, np. 

 Podmiot gramatyczny, jeżeli nie ma problemu ze wskazaniem wykonawcy np:  

Moja mama dzisiaj długo pracuje. (Kto? – mama.) 

 

 Podmiot szeregowy, jeżeli wykonawca wyrażony jest kilkoma wyrazami: 

 Moja mama, tata i siostra dzisiaj długo pracują. (Kto? – mama, tata, siostra.) 

 

Podmiot domyślny – Dzisiaj długo pracują. (kto? – oni).  

Szybko pobiegliśmy. (kto? – my) 

Podmiot domyślny wyrażony jest zaimkiem, który zależy od formy orzeczenia. 

 

Orzeczenie – oznacza wykonywaną czynność lub stan. (co robi? co się z nim dzieje?) – 

wyrażone jest czasownikiem.  

 

Przydawka – (jaki, jaka, jakie, czyj, czyja, czyje, który, która, które, ile, czego, z czego?) 

Jest określeniem rzeczowników, najczęściej wyrażona przymiotnikami (np. piękna pogoda), 

rzeczownikami np. (zeszyt Jurka), liczebnikami np. (pierwszy rok). 

 

Dopełnienie – odpowiada na wszystkie pytania przypadków oprócz mianownika i wołacza, 

czyli:  (kogo, czego, komu, czemu, kogo, co, z kim, z czym, o kim, o czym?) 

Jest określeniem czasowników, wyrażonym najczęściej rzeczownikami (np. zawdzięcza 

(komu?) rodzinie). 

 

Okolicznik – (jak, gdzie, kiedy, po co, dlaczego, dokąd, skąd, z jakiej przyczyny, w jakim 

celu?) Jest określeniem różnych okoliczności, w jakich dzieją się czynności, bo każda 

czynność dzieje się w jakimś czasie, miejscu. Wykonujemy ją w jakiś sposób, z jakiejś 

przyczyny, w jakimś celu. Przykłady:  Mieszkam (gdzie?) daleko. Ubierałem się (jak?) 

pośpiesznie. 

 

Podałam Wam najważniejsze informacje potrzebne do opracowania tematów w zeszycie 

ćwiczeń na str. 46 -57.  

Temat: 1. Podmiot szeregowy i domyślny. 

Temat: 2. Przydawka. 

Temat: 3. Dopełnienie i okolicznik. 



Temat: 4. Związki wyrazów w zdaniu. 

 

Przy tematach w zeszycie ćwiczeń są podane strony w podręczniku, gdzie można znaleźć 

więcej wskazówek. 

 Polecam również obejrzenie filmów na kanale www.youtube.com 

p.t. ,,Podmiot i orzeczenie. Wprowadzenie do tematu’’ oraz ,,Kamila cześci zdania.’’ 

Proszę, abyście nauczyli się na pamięć, na jakie pytania odpowiadają poszczególne części 

zdania, bo to jest klucz do sukcesu w następnych klasach i na egzaminach’’.  

Do oceny prześlijcie zdjęcia następujących ćwiczeń:  3-5 s.47, 4 -5 s.50, 4 s.53, 8 -10 s.55,  

5-7 s.58. 

                                                                                  Pozdrawiam i życzę zapału do pracy. 

 

 


