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Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Różne miejsca odwiedzamy i atrakcje przedstawiamy – rodzaje okoliczników (lekcja na 
2godzinna).

2. Obejrzyj uważnie filmiki Staraj się zapamiętać jak najwięcej.

https://www.youtube.com/watch?v=SnR4ydl9jJY 

https://www.youtube.com/watch?v=4Q3WoIITmDA 

3. Przepisz (wydrukuj i wklej) do zeszytu.
Okolicznik – to część zdania, która informuje o okolicznościach związanych z wykonywaniem 
czynności lub przebiegiem stanu, m.in. o czasie, miejscu, sposobie, np. dzisiaj wyjeżdża, wyjeżdża do 
Grecji, będzie się tam świetnie bawić.

Okolicznik najczęściej jest wyrażony przysłówkiem, zaimkiem przysłownym lub wyrażeniem 
przyimkowym, np. dobrze wybrała, tak zaplanowała, zamieszkają w pobliżu Akropolu.

Okoliczniki mogą być wyrażone:
• wyrażeniem przyimkowym, np. wyjechał na urlop;
• czasownikiem w bezokoliczniku, np. przyjechał odpocząć;
• rzeczownikiem, np. powiedział to żartem;
• zaimkiem przysłownym, np. stąd ich śmiech.

RODZAJE  OKOLICZNIKÓW



4. A teraz poćwicz.

Ćw. 1  Wypisz okoliczniki wyrażone rzeczownikami lub zaimkami.

dla ułatwienia podano pytania pomocnicze – przyszedł do niego po radę – wyjechał na urlop –
cieszymy się na myśl o wakacjach – zaniósł aparat do naprawy – przyszedł porozmawiać – poszła to

zobaczyć – zrobiła to dla zabawy – przyjechał zarobić – idź spać – pójdę odebrać swoje – idź to kupić
– dlatego odmówił – wyszedł odetchnąć – stąd lawina próśb – chodzi za pracą

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Ćw. 2   Uzupełnij podanymi okolicznikami pozdrowienia napisane przez wycieczkowiczów. Przepisz 
je starannie do zeszytu.

ciekawie -  na narty – po powrocie – przed północą – rano- teraz – w meczecie – w Morzu
Śródziemnym – wieczorem – z fascynacją – z powodu upałów - zobaczyć

            a)  
Pozdrowienia z Granady
Wczoraj ……………...pojechałem ……………….w góry Sierra Nevada, a po południu 
kąpałem się ………………………….. .
b)
Pozdrowienia z Sewilli



Dotarliśmy tu dopiero ………………………. Jutro pójdziemy …………………………..arenę 
walk byków. ………………………………...będziemy oglądać pokaz flamenco.

            c)
            Pozdrowienia z Madrytu
            Jestem zmęczona ……………………., które tu panują, ale przewodnik ……………..opisuje     
            stolicę. Opowiem Ci wszystko ……………………...
 
Ćw. 3     Napisz jaki to okolicznik.

Pojadę do znajomych - ……………………………………
Wędrowny wyruszą wkrótce - …………………………….
Przyjęto ich serdecznie - …………………………………..
Przebrał się dla niepoznaki - ………………………………
Stało się tak wskutek nieporozumienia - ………………….
               

• Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!
Powinieneś wiedzieć jaką częścią zdania jest okolicznik, na jakie pytania odpowiada, czym 
jest wyrażony i jakie są rodzaje okoliczników.



Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu znasz już wszystkie części zdania (podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie i 
okolicznik). Mam również nadzieję, ze chociaż trochę pamiętasz z klasy 5 jak wykonuje się analizę 
zdania pojedynczego.  Zaczynamy.

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie.

Temat: Analiza zdania pojedynczego.

1. Obejrzyj ten filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=at6VFF-fd8s 

2. Zapamiętaj! Przepisz do zeszytu.

Grupa podmiotu to  podmiot i jego określenia.

Grupa orzeczenia to orzeczenie i jego określenia.

Związek główny -  to podmiot i orzeczenie np. widzowie oglądali.

Związki poboczne – to pozostałe związki wyrazowe, np. młodzi widzowie, oglądali sztukę, oglądali z 
zainteresowaniem.

Związki wyrazowe w zdaniu można przedstawić za pomocą wykresu, aby pokazać w jakie grupy się 
łączą wyrazy oraz które z tych wyrazów są określane, a które – określające.

G.P.                            G.O.

Młodzi widzowie  I  z zainteresowaniem oglądali sztukę.

                    Widzowie ---------------------------------------------- oglądali

                (podmiot – kto?)                                                (orzeczenie – co robili?)

                         I                                                                     I                           I

                         młodzi                                           z zainteresowaniem          sztukę

(przydawka – jacy?)                                   (ok.sposobu - jak?)                        (dopełnienie - co?)

2.  A teraz spróbuj wykonać analizę zdania pojedynczego. Na pewno Ci się uda. Jedną linią podmiot, 
dwiema orzeczenie (tu jest zaznaczony na czerwono) oraz oddziel pionowa linią grupę podmiotu od 
grupy orzeczenia. Nie nazywaj części zdania. 

 Przepisz również wzór:

 Grupa podmiotu       Grupa Orzeczenia

Wzór:  Chłopcy  /    czekali na powrót starego listonosza do domu z ogródkiem



a) Wesoły Krzyś jeździł na czerwonym rowerze.

b) Kasia i Ania skakały na niebieskiej trampolinie.

c) Aniela czyta przygodowe książki.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś próbować wykonać analizę zdania pojedynczego.

• Powinieneś zaznaczać grupę podmiotu i orzeczenia.



Zagadnienie:

Tworzenie własnego tekstu.

Drogi uczniu przed Tobą trzy tematy pracy twórczej dotyczące omówionej ostatnio lektury  Rafała 
Kosika  „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. Wybierz jeden i napisz go na komputerze.
Praca powinna liczyć 150-200 słów. Pamiętaj o podpisaniu pracy!!! Następnie jako załącznik wyślij do
soboty, tj. 25.04. na adres: b.smaszcz-turosienska@zs.turosnkoscielna.pl  Powodzenia!

Tematy do wyboru:

1.  „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” - w formie listu zachęć koleżankę, kolegę do 
przeczytania lektury.

2.  „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” - ten fragment najbardziej mi się podobał. 
(streszczenie).

4.  „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”- charakterystyka wybranego, głównego 
bohatera.

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!

• Powinieneś tworzyć własna pracę twórczą na jeden z podanych tematów.


