
Utrwalamy wiadomości o częściach zdania. 

 

1. Odszukaj podmioty (podkreśl jedną kreską) i orzeczenia (podkreśl dwoma kreskami). 

Przykład: Wczoraj uczniowie naszej szkoły wybrali się na wycieczkę. 

 

Czy w najbliższym czasie grożą nam mroźniejsze zimy? 

Po dłuższej wędrówce doszliśmy do górskiego schroniska. 

Przed nami roztaczał się przepiękny widok na góry i doliny. 

Nasz nauczyciel jest wspaniałym przewodnikiem. 

Z każdą chwilą przybywało gości. 

 

2. Uzupełnij zdania, odpowiadając na pytania. Jakie części zdania dopisałeś? 

Przykład: Krzysiek zapomniał (czego?)... książek... (dopełnienie) (2pkt) 

Zawodnik przybiegł (gdzie?).......................bardzo zmęczony. 

(Jakie?)...................dzieci beztrosko przechodziły przez ruchliwą ulicę. 

Nasza klasa wybiera się (z kim?)........................do teatru. 

(Kiedy?)....................... dowiedzieliśmy się o wynikach sprawdzianu. 

Brat po powrocie ze szkoły (co robi?).........................w swoim pokoju. 

(Kto?).........................poprosił mnie o pomoc. 

(Które?)................zadanie tego testu było najtrudniejsze. 

Mój najlepszy przyjaciel jest (kim jest?)....................... 

 

3. Dokończ zdania. 

Do grupy podmiotu nie należy: ...................................................................................  

Sposób, miejsce i czas wykonywania czynności określają w zdaniu..........................  

Dopełnienie odpowiada na pytania przypadków. Wypisz te pytania: .................................. 

.......................................................................................................................................  

 

4. Odszukaj podane w nawiasach części zdania i podkreśl je: 

Ewa nie rozumie zadania z matematyki. (dopełnienie) 

Jakaś dziewczyna czeka na Ciebie przed szkołą. (okolicznik) 

Wczoraj wysłałem pracę na konkurs. (orzeczenie) 

Babcia dostała mnóstwo życzeń z okazji urodzin. (przydawka) 

W moim pokoju zawsze jest bałagan. (orzeczenie) 

Tomek dostał w nagrodę nowy rower. (przydawka) 

Wędliny, jajka, pieczywo i masło stały już przygotowane na stole. (podmiot) 

Lubię spotykać się z moimi przyjaciółmi po lekcjach. (dopełnienie) 

 

5. Zapisz gramatyczny (części mowy) i logiczny rozbiór zdania. 

Starszy kolega poszedł ze mną do kina. 

                 cz. Mowy                                                      cz. zdania 

starszy - 



kolega - 

poszedł - 

ze - 

mną - 

(ze mną) - 

do - 

kina - 

(do kina) - 

 

6. Narysuj wykresy zdań i opisz je.  

a. Nowy amerykański system obrony przeciwrakietowej nigdy nie będzie w pełni skuteczny.* 

b. Rozłożyste, ostre gałęzie wyglądały jak gęsty żywopłot wokół starego domu. 

c. Tajemnicza Julia była gwiazdą na szkolnej dyskotece. 

d. Nowe, ciekawe książki i czasopisma w szkolnej bibliotece czekają na uczniów! 


