
Od 20.04. do 23.04. 2020 

 j. polski  klasa VI B  

 

 nauczyciel: Grażyna Dryl    

 

1. Zagadnienie:  „ Jest taki, że aż dech zapiera……”. Zdanie podrzędne orzecznikowe.  

Znam pytania orzeczenia,    wiem, jak jest zbudowane zdanie złożone, potrafię wskazać 

zdanie nadrzędne i podrzędne, potrafię poprawnie zbudować zdanie złożone podrzędne 

orzecznikowe . 

  Informacje  o zdaniu  złożonym podrzędnie  orzecznikowym   uzyskasz  z podręcznika 

str. 179  lub  z wsipnet – podręcznik 

 Zapisz  notatkę  o zdaniu złożonym  podrzędnie  orzecznikowym 

 Zdanie  podrzędne  orzecznikowe jest  częścią zdania  złożonego podrzędnie. 

Odpowiada  na  pytania  kim? Lub czym jest? Jaki jest?. 

Zestaw  ćwiczeń 

 

1.Wykonują ćwiczenie 1 str. 178 podręcznik. Dokończ  wypowiedzenia  zgodnie z przykładem 

stawiaj pytania  na które odpowie zdanie złożone podrzędnie  orzecznikowe. 

Zachód słońca był taki, że zapierało dech w piersiach.  

Oaza na pustyni jest  

tym………………………. Astronom 

jest 

tym,………………………………… 

2. Przepisz  poniższe zdania do zeszytu, zaznaczając, które jest nadrzędne , a które 

podrzędne 

a) Hobby jest tym, co rozwija 

człowieka. 

b) Mój polonista był taki, że postanowiłam studiować literaturę. 

c)Uproszczenia w zapisie słów będą czymś, co spowoduje utrudnienia w komunikacji. 

3. Określ  jaką   funkcję  w zdaniu  pełnią podkreślone   wyrazy.  Podaj pełną nazwę. 

Jaki jest pan, taki będzie kram.  

Jaka będzie głowa, taka będzie nasza mowa. 

Jaka jest praca, taka będzie płaca. 

 WNIOSEK: ……………………………………………………… 

4.Postaw pytanie  na które  odpowie  zdanie  podrzędne. 

Uśmiech jest tym, (………….?)co skraca drogę do drugiego człowieka.  

Pogoda ducha Kasi jest taka, (…………….?) że inni 

chcą przebywać w jej otoczeniu. Człowiek jest tym, 

(…………….?) kim chce być. 



5.Wykonaj ćwiczenie  5 z podręcznika str. 179. Zapisz do zeszytu tylko zdania złożone 

podrzędnie orzecznikowe. 

 Zdania złożone z podrzędnym orzecznikowym: 

Jest taki, że ciągle czymś zaskakuje. 

……………………………………………. 

6.Przedstaw swoje plany na przyszłość. Uzupełnij zdanie. 

 Np.  Zostanę  tym, kto  odkryje szczepionkę  na koronawirusa 

 Zostanę tym, kto............................... 

 

 Dla chętnych ćwiczenie 8.  Str. 179 z podręcznika. 

 

2. Zagadnienie: Prezentujemy nasze lapbooki oraz projekty wynalazków w oparciu o 

lekturę szkolną  pt. „ Felix, Net  i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi”. 

 Potrafię zaprezentować  publicznie swoją  pracę. 

 

 Prezentacja  prac  podczas  spotkania  na platformie  Zoom. 

 

3.Zagadnienie „Nie ma lustra, którego by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa- 

powtórzenie  wiadomości  o wypowiedzeniu. 

Utrwalę  pojęcia takie jak podmiot, orzeczenie, przydawka, dopełnienie, okolicznik. oraz  

typy zdań. 

 

 Posłuchaj informacji o  budowie zdania 

https://www.youtube.com/watch?v=TsYiUoQp5YU 

 ZADANIE 1.  Na podstawie obejrzanej  prezentacji oraz  informacji zawartych w 

podręczniku na str. 180  sporządź w zeszycie notatkę  o  wypowiedzeniu . 

https://www.youtube.com/watch?v=0i8aBMSPaNk 

 Dla chętnych: Wykonaj  zadania sprawdzające  z podręcznika od str. 182 do 186 – 

Składniowy  jarmark cudów. 

4. Zagadnienie : „Złośliwość rzeczy  martwych” – powtórzenie  wiadomości o 

wypowiedzeniach. 

Potrafię  sporządzić wykres  zdania złożonego  oraz określić   rodzaj wypowiedzeń. 

Obejrzyj filmiki, które usystematyzują  Twoją wiedzę  o wypowiedzeniu złożonym. 

1. Zdanie złożone wprowadzenie 

https://www.youtube.com/watch?v=dLqF93FVQmk 

2. Zdanie złożone  podrzędnie – wykresy. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=TsYiUoQp5YU
https://www.youtube.com/watch?v=0i8aBMSPaNk
https://www.youtube.com/watch?v=dLqF93FVQmk
https://www.youtube.com/watch?v=mHBjNMqWUeA


 Zadanie  1.   Na podstawie  informacji zawartych w  dwóch prezentacjach sporządź   notatkę  

podsumowującą informacje  o wypowiedzeniu. 

  Dla chętnych: wykonaj   sprawdzian  zamieszczony w podręczniku str. 187- 190. 

 Powodzenia! 


