
Język polski klasa 4 – Beatrycze Smaszcz-Turosieńska; 20-23.04

Zagadnienie:

Wypowiedzenia i części zdania.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: O różnych wypowiedzeniach i intencjach mówiącego.

2. Obejrzyj uważnie filmiki Staraj się zapamiętać jak najwięcej. Nie zapisuj do zeszytu informacji z 
filmu.

https://www.youtube.com/watch?v=BrsoOENAV4k 

3. Przepisz (wydrukuj i wklej) do zeszytu.

Wypowiedzenie to:
• zrozumiały ciąg wyrazów
• logicznie uporządkowanych
• powiązanych znaczeniowo i gramatycznie

W zależności od intencji wypowiedzi możemy utworzyć trzy typy wypowiedzeń:
a) oznajmujące – mówiący informuje nas o czymś, opowiada, np. Jestem najstarszą dziewczynką
b) pytające – mówiący próbuje się dowiedzieć o czymś lub o kimś, np. Kiedy się urodziłeś?
c)rozkazujące – mówiący wydaje polecenie lub prosi, np. Uspokójcie się wreszcie!

4. A teraz poćwicz.

Ćw. 1 

Przeczytaj fragment wiersza Jana Brzechwy „Krasnoludki” i wymyśl kolejne pytania.

Krasnoludki z wszystkich miast
urządziły w lesie zjazd.
Program zjazdu był taki:
Po pierwsze - 
Gdzie zimują raki?
Po drugie - 
Czy brody są dość długie?
Po trzecie -
Czy zima może być w lecie?
Po czwarte -
………………………………………………
Po piąte - 



………………………………………………
Po szóste - 
……………………………………………….

Ćw. 2

Skarbnik (Skarbek) to opiekuńczy duch pracujących w kopalni. Jakie prośby mogli do niego kierować 
górnicy? Zapisz kilka propozycji.

• ……………………………………..
• ……………………………………..
• ……………………………………..

Ćw. 3

Jeżeli masz ochotę pobaw się teraz na komputerze.

 https://www.youtube.com/watch?v=ca8kGucViUE                

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś  rozróżniać rodzaje wypowiedzeń. 



Zagadnienie:

Wypowiedzenia i części zdania.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Koniec i kropka – rzekło zdanie  .   Znaki interpunkcyjne.

2. Obejrzyj uważnie filmiki Staraj się zapamiętać jak najwięcej. Nie zapisuj do zeszytu informacji z 
filmu, nie rozwiązuj końcowego testu.

https://www.youtube.com/watch?v=5qk1BzEPVEw 

3. Przepisz (wydrukuj i wklej) do zeszytu.

Zapamiętaj!

Znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń:

• kropka (.) – stoi na końcu wypowiedzeń oznajmujących i rozkazujących (niewyrażających 
silnych emocji), np.  Wyruszyliśmy. Jedźmy.

• Pytajnik (?) - kończy wypowiedzenia pytające, np. Czy zdążymy na czas? Na pewno?
• Wykrzyknik (!) - może zamykać rożne wypowiedzenia (oznajmujące, pytające, rozkazujące), 

które wyrażają silne uczucia; takie wypowiedzenia nazywamy wykrzyknikowymi, np. 
Kochamy przygody!

4. A teraz poćwicz.

Ćw. 1

Narysuj w zeszycie czarodziejski, latający dywan. Ozdób go wzorkami utworzonymi ze wszystkich 
poznanych znaków interpunkcyjnych.

Ćw. 2
Przepisz SMS, który wysłały kropki-podróżniczki. Wstaw brakujące znaki interpunkcyjne i wielkie 
litery.

Przesyłam pozdrowienia z podróży baonem Góry Skaliste robią wielkie wrażenie pomiędzy drzewami 
przemyka właśnie jakiś dziwny osobnik jest pokryty futrem i ma głowę podobną do głowy goryla czy 
to przypadkiem nie jest Wielka Stopa zniżamy lot oczekujcie na kolejne wiadomości

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!



• Powinieneś  znać i stosować poznane znaki interpunkcyjne. 

Zagadnienie:

Wypowiedzenia i części zdania.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Zdania i równoważnik zdania.

2. Obejrzyj uważnie filmiki Staraj się zapamiętać jak najwięcej. Nie zapisuj do zeszytu informacji z 
filmu.

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

3. Przepisz (wydrukuj i wklej) do zeszytu.

Zdanie – wypowiedzenie zawierające osobową formę czasownika, np. Wnuczki odwiedziły babcię.

Równoważnik zdania – wypowiedzenie nie zawierające osobowej formy czasownika, np. Odwiedzić 
babcię.

4. A teraz poćwicz.

Ćw. 1 

Zamień bezokoliczniki na osobowe formy czasowników, tak aby było wiadomo, że wszystkie plany 
chłopca zostały zrealizowane, a marzenia dziewczynki spełnią się w przyszłości. 

Wzór: Wykonać zadanie.   Wykonałem zadanie.
           Osiągnąć  sukces. Osiągnę sukces.

a) Z pamiętnika Wojtka  
 
Opracować scenariusz gry ……………………………………..
Przygotować projekt. ……………………………………………
Przeprowadzić testy. …………………………………………….

b) Z dziennika Natalki

Napisać książkę ……………………………………..
Wydać powieść ………………………………………
Zdobyć sławę ………………………………………...  



Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś  rozróżniać zdanie od równoważnik zdania. 
Zagadnienie:

Wypowiedzenia i części zdania.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Podmiot i orzeczenie – związek główny w zdaniu  .

2. Obejrzyj uważnie filmiki Staraj się zapamiętać jak najwięcej. Nie zapisuj do zeszytu informacji z 
filmu.

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

3. Przepisz (wydrukuj i wklej) do zeszytu.

Orzeczenie i podmiot są głównymi częściami zdania.

Orzeczenie – to informacja o czynności lub stanie.
• Odpowiada na pytania: co robi? co się z kimś (z czymś) dzieje? np. Pracował ciężko.
• Funkcję orzeczenia w zdaniu pełni najczęściej czasownik w formie osobowej.

Podmiot – to informacja o tym, kto jest wykonawcą czynności.
• Odpowiada na pytania: kto?co? np. Poeta ułożył zabawny wiersz.
• Funkcję podmiotu w zdaniu pełni najczęściej rzeczownik.

Związek główny – to  orzeczenie i podmiot razem.

4. A teraz poćwicz.

Ćw. 1 

Zapisz w zeszycie, kto jest wykonawcą czynności i  podanych w zdaniach. Dobierz odpowiednie 
wyrazy z ramki.

ja,     my,      ty,      wy,      on,      ona,      ono,      oni,      one 

• Przygotował wszystko. - kto? …………………
• Widzę to. - kto? …………………………..
• Przywitali się z nim. - kto? ………………..
• Przeczytasz mi? - kto? ……………………..
• Spały w kącie. - co? ……………………….



• Oprowadziła nas. - kto? …………………….
• Mrugało zielonymi ślepiami. - co? …………………..
• Wybierzcie coś. - kto?………………………..
• Zdecydujemy się za chwilę. - kto? …………………………

Ćw. 2

Uzupełnij przysłowia. Podmioty wpisz na zielono, a orzeczenia na czerwono.
• Darowanemu koniowi ……………………………….w zęby.
• Konia kują, żaba nogę ……………………………….
• Łaska pańska na pstrym koniu …………………………
• Gdy kota nie ma, ………………………………..harcują.
• W nocy wszystkie ……………………………...są czarne.
• ……………………………………..zawinił, kota ukarali.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś  rozpoznawać podmiot i orzeczenie. 

UWAGA: Na 28 kwietnia wszyscy uczniowie czytają lub słuchają książki 
„Tajemniczy ogród”

darmowy audiobook na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=DJxIYb6ejqQ 


