
Zadania do 7 kwietnia – niczego mi nie wysyłacie. Po świętach ustalimy 

sposób uzyskania oceny… 

 

Temat : Części zdania- przydawka  

Przeczytaj :  Co to jest przydawka? 

Gdy przyglądasz się rzeczom z bliska, zazwyczaj dostrzegasz wiele szczegółów. Spoglądasz 

na książkę – i już możesz określić, jaka jest: gruba czy cienka, ciekawa czy nudna, ładna, 

kolorowa. Określenia są nam bardzo potrzebne. Słowem – przydają się, podobnie jak… 

przydawka, która w zdaniu określa właściwości przedmiotów. Potocznie mówi się, że: 

przydawka jest określeniem rzeczownika. 

Przydawka może być wyrażona: 

• przymiotnikiem (np. ładny dom), 

• zaimkiem przymiotnym (np. mój płaszcz), 

• liczebnikiem (np. zdany trzeci egzamin), 

• wyrażeniem przyimkowym (np. płaszcz z wełny, dach ze słomy). 

Odpowiada na pytania : jaki? Który? Czyj? Ile? Czego? Z czego?  A dokładniej: 

• jaki? jaka? jakie? 

zawzięty uczeń, grobowa cisza, intensywne zapachy 

• który? która? które? 

pierwszy śnieg, trzecia godzina, szóste słowo 

• czyj? czyja? czyje? 

twój chłopak, moja duma, nasze wakacje 

• ile? ilu? czego? z czego? od czego? 

cztery znaki, skład amunicji, dach ze słomy, klucz do sukcesu 

Polecenie 

: zapisz w zeszycie w formie notatki informacje o przydawce (z tekstu powyżej). Jeśli masz 

ćwiczenia cz. 2, wykonaj zadania ze str. 25-28. Jeśli nie zabrałeś ich ze szkoły, ćwicz online, 

ważne, żebyś się nauczył. Uzupełnisz później. Oto link: https://app.wsipnet.pl/sc-

185393/podreczniki/strona/150844#hook-8 

(staraj się najpierw rozwiązać, potem sprawdzisz odpowiedzi) 

 

Temat: Części zdania -dopełnienie 

 

https://app.wsipnet.pl/sc-185393/podreczniki/strona/150844#hook-8
https://app.wsipnet.pl/sc-185393/podreczniki/strona/150844#hook-8


Przeczytaj :   Dopełnienie  

Dopełnienie jest częścią zdania, która określa orzeczenie. 

Jego funkcją jest uzupełnianie (dopełnianie) treści określanych wyrazów – najczęściej 

czasownika, rzadziej przymiotnika lub przysłówka. 

Kiedy ktoś mówi: Ola i Rafał rozmawiali wczoraj – to właściwie nie wiesz, o czym 

rozmawiali. 

Potrzebne jest dopełnienie – ono uzupełni treść. 

Ola i Rafał rozmawiali wczoraj o wycieczce. (o kim? o czym? – o wycieczce). 

Przykłady: 

Byłam z siostrą na basenie.  

Odwiedziliśmy muzeum w Krakowie.  

Marek nie zapomniał o przedstawieniu.  

Słyszę szum.  

Wychowawczyni pochwaliła uczniów. 

Uwaga! W zdaniu może być ich kilka. 

– Ola i Rafał rozmawiali wczoraj o klasowej wycieczce. 

. (o kim? o czym? – o wycieczce, (jakiej? klasowej- to już przydawka). 

Dopełnienie odpowiada na pytania:   (na pytania wszystkich przypadków, oprócz 

mianownika i wołacza😉 

•  kogo? czego?          ( To znany Ci dopełniacz….) 

Spotkałem koleżankę.  

Uczę się angielskiego. 

• komu? czemu?        ( To znany Ci celownik…….itd.) 

Dałem Magdzie prezent.  

Nie podołał trudom podróży. 

• kogo? co? 

Widzę go! 

Odrabiam lekcję. 

• z kim? z czym? 

Poszliśmy z mamą na zakupy. 

Dzieci bawią się zapałkami. 

• o kim? o czym? 

Rozmawialiśmy o filmie. 

Pomyślałem o konsekwencjach mojego zachowania. 

Pamiętaj! 

Dopełnienie odpowiada na wszystkie pytania przypadków oprócz mianownika i wołacza ( 

mianownik: Kto?co? zabrał PODMIOT, a wołacz się tu nie liczy….) 



 

Dopełnieniem może być: 

• Rzeczownik w różnych przypadkach (oprócz mianownika i wołacza). 

Dyskutowaliśmy o przedstawieniu.  

Piotr zapomniał książek. 

• Czasownik w formie bezokolicznika. 

Krzysiek pomógł nieść zakupy.  

Chciał dokuczyć Marcie. 

• Zaimek  

On liczył na ciebie. 

Poszedł tamtędy. 

I analogicznie jak przy przydawce: piszemy notatkę. Uzupełniamy ćwiczenia cz. 2. Str.29-31.  

A tu kolejny link dla Was , żeby poćwiczyć i sprawdzić swoje umiejętności : 

https://app.wsipnet.pl/sc-185391/cwiczenia/podglad/2/6252 

 

Temat: Części zdania- okolicznik 

Przeczytaj :  

Okolicznik 

Okolicznik jest częścią zdania. Należy do grupy orzeczenia, a jego zadaniem jest 

najczęściej określanie czasownika, np. 

• Pojechałem wczoraj. (kiedy? wczoraj – okolicznik wczoraj wskazuje na czas 

wykonania czynności). 

• Babcia Weroniki pracowała w aptece. (gdzie? – w aptece – okolicznik wskazuje na 

miejsce wykonywania czynności). 

• Olka spała spokojnie. (jak? – spokojnie – okolicznik wskazuje na sposób wykonania 

czynności). 

Okolicznik może określać też przymiotnik, np. bardzo ładny kolor. 

Jak zapytać o okolicznik? 

O okolicznik możesz zapytać np. (jak?gdzie?kiedy?dlaczego?po co?)-  to trzeba 

umieć….pytań jest więcej m.in.: skąd? Jak długo? W jaki sposób? Itp. 

Okolicznik należy do grupy orzeczenia, a jego rolą jest: 

Określanie: 

https://app.wsipnet.pl/sc-185391/cwiczenia/podglad/2/6252


• czasownika 

– szybko biegnie 

– przyjdzie jutro 

– pracuje w sklepie 

• przymiotnika 

– strasznie ponury dzień 

– bardzo ładny poranek 

– mało znaczący fakt 

• przysłówka 

– bardzo ładnie śpiewasz, 

– mówi niezwykle spokojnie 

– ekstremalnie trudna trasa 

W zdaniu okolicznikiem może być: 

• rzeczownik  

– Wieczorem wróciliśmy do domu.  

– Rano spadł śnieg. 

– Szliśmy brzegiem morza. 

 

• wyrażenie przyimkowe  

– Zaprosiłam kolegów do domu.  

– Od rana pada deszcz. 

– Posprzątaj bałagan na biurku. 

– Płakał z żalu. 

 

• przysłówek 

– Mieszkam niedaleko ciebie.  

– Ubierz się elegancko. 

– Mów wyraźnie. 

• zaimek  

– Pójdziemy tamtędy. 

– Tu i tam leżały porozrzucane gazety 

– Tam leżały oberwane gałęzie. 

 

I znowu: ćwiczenia cz.2, str. 32-37.                        I Link: 

  https://app.wsipnet.pl/sc-185391/cwiczenia/podglad/2/6254 

 

 

PS zachęcam do rozwiązywania ćwiczeń online…..jest ich mnóstwo w internecie, do wyboru 

      i na quizezz…. 

https://app.wsipnet.pl/sc-185391/cwiczenia/podglad/2/6254

