
Język polski klasa 4– Beatrycze Smaszcz-Turosieńska; 27-29.04

Zagadnienie:

Wypowiedzenia i części zdania.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Zdania pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte  .

2. Obejrzyj uważnie filmiki Staraj się zapamiętać jak najwięcej. Nie zapisuj do zeszytu informacji z 
filmu. Nauczyciel z Internetu dokładnie omawia nasz temat z podręcznika „zielonego”. Jeżeli masz 
podręcznik w domu otwórz go na stronie 139, jeżeli nie, uważnie słuchaj i oglądaj film.

https://www.youtube.com/watch?v=RM4fOQOs1pk 

3. Przepisz (wydrukuj i wklej) do zeszytu.

Zdanie pojedyncze– wypowiedź zawierająca tylko jedno orzeczenie; dzieli się na zdanie rozwinięte i 
nierozwinięte. 

Zdanie pojedyncze rozwinięte to takie wypowiedzenie, które oprócz podmiotu i orzeczenia, posiada 
również określenia w swych strukturach (przydawka, dopełnienie, okolicznik). 

Zdanie pojedyncze nierozwinięte składa się z podmiotu i orzeczenia, np. Babcia czekała. Mogą także 
zawierać samo orzeczenie, np. Czekała.

ZDANIE POJEDYNCZE ZAWIERA TYLKO JEDNO ORZECZENIE.

4. Wykonaj ćwiczenia. 

a)

Sformułuj pytania, na które odpowiadają podkreślone słowa.

WZÓR: Gerda wyruszyła (w jakim celu?) szukać (kogo?) Kaja.

• Dziewczynka wysłuchała opowieści kwiatów.
• Opowiedziała swoja historię rozbójniczce.
• Dotarła aż do Laponii.

b)

Przepisz do zeszytu podane zdania. Podkreśl jedną linią podmioty, dwiema liniami orzeczenia, a linią 
falistą określenia. Zapisz pytania, na które odpowiadają określenia.

https://www.youtube.com/watch?v=RM4fOQOs1pk


WZÓR:  Maria Konopnicka napisała wiersz „Zima”.                         ( co napisała? jaki wiersz?)
 
u nas: podkreślony – podmiot, na czerwono orzeczenie, zielono określenia.     

• Nasza zima białą chustą się odziała.
• Włożyła na czoło księżycowe koło.
• Lecą z płaszcza gwiazdy złote.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś  rozpoznawać zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte. 



Zagadnienie:

Wypowiedzenia i części zdania.

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Grupa podmiotu i grupa orzeczenia  .

2. Obejrzyj uważnie filmiki Staraj się zapamiętać jak najwięcej. Nie zapisuj do zeszytu informacji z 
filmu. Nauczyciel z Internetu dokładnie omawia nasz temat z podręcznika „zielonego”. Jeżeli masz 
podręcznik w domu otwórz go na stronie 143, jeżeli nie, uważnie słuchaj i oglądaj film.

https://www.youtube.com/watch?v=FpBm2Rv-n28 

3. Przepisz (wydrukuj i wklej) do zeszytu.

Zdanie pojedyncze rozwinięte – w zdaniu rozwiniętym znajdują się określenia przynajmniej jednej 
części związku głównego.

Grupa podmiotu to podmiot i określenia podmiotu, np. Na polanie pachną leśne fiołki.

Grupa orzeczenia to orzeczenie i określenia orzeczenia, Pszczoły zbierają nektar z polnych kwiatów

podkreślony – podmiot, na czerwono orzeczenie, zielono określenia.    

4. Wykonaj ćwiczenia. 

Wskaż w poniższych zdaniach grupę podmiotu i grupę orzeczenia.

Zwyczaj  topienia  marzanny  wywodzi  się  z  pogańskich  czasów.  Marzanna  symbolizowała  zimę  i
śmierć. Utopienie słomianej kukły oznaczało wygnanie zimy. Obrzęd ten odbywał się zazwyczaj 21
marca. Zmęczeni zimą ludzie próbowali w ten sposób przywołać wiosnę. Współcześnie bawią się tak
młodsze dzieci. Niektórzy topią także złe stopnie wycięte z kartonu.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś wskazywać grupę podmiotu i grupę orzeczenia. 

https://www.youtube.com/watch?v=FpBm2Rv-n28




 


