
Język polski – kontakt do nauczyciela iwkasek@o2.pl lub Messenger 

 

Poniedziałek –  22 czerwca  2020 r.  

Temat: Zakręty ortografii. Pisownia przeczenia „nie” z liczebnikami.  

 

Zapisz lub wklej do zeszytu!  

Zapamiętaj! 

Przeczenie „nie” z liczebnikami piszemy oddzielnie np. nie jeden, ale pięć, bo w 

znaczeniu wiele piszemy łącznie. To samo z liczebnikiem raz, nieraz w znaczeniu często 

piszemy łącznie. Poza tym reszta oddzielnie!  

W zeszycie ćwiczeń wykonaj zadania s. 181.  

Zadania przesyłają chętni.  

 

 

Wtorek – Środa 23 i 24 czerwca 2020 r.  

Temat: Cóż począć , gdy nie wiadomo , co już zrobiono , a co pominięto!  

 

Przypomnij sobie!  

 
Zdania składają się z tzw. części.  
Najważniejszymi częściami zdania są: orzeczenie i podmiot. 

Orzeczenie to czasownik  w formie osobowej, odpowiada na pytania co robi?, co się z nim 
dzieje? np. Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce. 

Podmiot to wykonawca czynności wyrażonej orzeczeniem, najczęściej to rzeczownik w formie 
podstawowej. np. Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce. 

Zapamiętaj! 
Forma orzeczenia dostosowuje się do formy podmiotu: zajrzała – r. ż., l. poj. bo: 
Mary; pasował – r. m., l. poj. bo: klucz. 

Istnieją zdania, w których nie występuje podmiot. Mówimy wówczas o podmiocie domyślnym. 
Np. Wyszedłem. – w domyśle: ja. Zjadł obiad. – w domyśle: on. 

Ale bez orzeczenia nie ma zdania! 

Podmiot z orzeczeniem tworzą w zdaniu tzw. związek główny!  

 

 

mailto:iwkasek@o2.pl


Przepisz lub wydrukuj notatkę poniżej i wklej do zeszytu! 

 

Czasownik może występować w formie osobowej, która wskazuje na wykonawcę 

czynności, np.  zapytam (ja) 

 - nieosobowej, z której nie można wywnioskować, kto wykonuje czynność.  

Nieosobową formą jest np. bezokolicznik (np. zapytać).  

Formy czasownika zakończone na  - no lub – to takie jak zapytano czy sprzątnięto. 

Informują one o czynności , ale nie znamy jej wykonawcy. W odróżnieniu od 

bezokoliczników formy te tworzą zdanie, bo pełnią funkcję orzeczeń!  

 

Wykonaj ćwiczenia ze strony 160 – 162 w zeszycie ćwiczeń.  

 

Koniecznie prześlij do sprawdzenia!  

 

Czwartek – 25 czerwca 2020 r.  

Temat: Czy zawsze piszemy wyrazy zgodnie z ich brzmieniem? !  

 

Wklej lub zapisz w zeszycie!  

Wiele wyrazów zapisujemy inaczej niż wymawiamy. Dziej się tak np. 

 - na końcu wyrazu np. Kraków – piszemy – w-  choć słyszymy – f.  

- w środku np. bluzka  - słyszymy –s- ale zapisujemy – z. 

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń s. 186 – 188. 

Zadania prześlą chętni.  

 

 

 

Na te nadchodzące dni wakacji życzę Wam zdrowia, dziecięcej radości i szybkiego 

powrotu do normalności…. 

Miłych wakacji!  

Do zobaczenia w klasie VI!  

Iwona Sękowska  

 


