
Język polski – kontakt do nauczyciela iwkasek@o2.pl lub Messenger 

 

Poniedziałek –  22 czerwca  2020 r.  

Temat: Zakręty ortografii. Pisownia form czasu przeszłego czasowników typu: zacząć, wziąć.  

Zapisz do zeszytu lub wklej regułę ortograficzną poniżej:  

Uwaga!  

W formach czasu przeszłego czasownika przed ł piszemy ą i ę, pomimo że wymawiamy 

je jako o i e , np. płynąłem, krzyknęła.  

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadania od strony 178 – 179. 

 Zadania przesyłają chętni.  

 

 

Wtorek – Środa 23 i 24 czerwca 2020 r.  

Temat: Podmiot i orzeczenie.  

 

Przepisz lub wydrukuj notatkę i wklej do zeszytu! 

 

 

Zapamiętaj! 

 
Zdania składają się z tzw. części.  
Najważniejszymi częściami zdania są: orzeczenie i podmiot. 

Orzeczenie to czasownik  w formie osobowej, odpowiada na pytania co robi?, co się z nim 
dzieje? np. Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce. 

Podmiot to wykonawca czynności wyrażonej orzeczeniem, najczęściej to rzeczownik w formie 
podstawowej. np. Mary zajrzała przez mur do ogrodu. Klucz pasował do zamka w furtce. 

Zapamiętaj! 
Forma orzeczenia dostosowuje się do formy podmiotu: zajrzała – r. ż., l. poj. bo: 
Mary; pasował – r. m., l. poj. bo: klucz. 

Istnieją zdania, w których nie występuje podmiot. Mówimy wówczas o podmiocie domyślnym. 
Np. Wyszedłem. – w domyśle: ja. Zjadł obiad. – w domyśle: on. 

Ale bez orzeczenia nie ma zdania! 

Podmiot z orzeczeniem tworzą w zdaniu tzw. związek główny!  

 

mailto:iwkasek@o2.pl


Wykonaj teraz ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń s. 126 – 131.   

 Koniecznie prześlij do sprawdzenia!  

 

Czwartek – 25 czerwca 2020 r.  

Temat: Wielka litera w tytułach i nazwach świąt!  

 

Wklej lub zapisz w zeszycie!  

 

Zapamiętaj! 

 Pierwszy wyraz w tytułach utworów literackich, prac naukowych, dzieł 

muzycznych, plastycznych i filmowych czy teatralnych piszemy wielką literą a cały tytuł 

bierzemy w cudzysłów np. „W  pustyni i w puszczy” , „Gwiezdne wojny”. 

WYJĄTKI: tytuły świętych ksiąg, w których wszystkie wyrazy piszemy wielką literą: 

„Pismo Święte” , Nowy Testament”.  

Nazwy świat piszemy wielkimi literami, gdyż są to nazwy własne np. Zaduszki, Nowy Rok, 

Dzień Ziemi.  

 

Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zad. ze stron 180 – 184.  

Zadania przesyłają chętni.  

 

Na te nadchodzące dni wakacji życzę Wam zdrowia, dziecięcej radości i szybkiego 

powrotu do normalności…. 

Miłych wakacji!  

Do zobaczenia w klasie V!  

Iwona Sękowska  


