
KLASA 4 

15.06.2020 r. - poniedziałek 

Temat: Słów kilka o zdaniach. 

Podręcznik s. 282-283, 316-317. 

Zapraszam serdecznie w piątek 19.06.2020 r. na godzinę 8.00 na konsultacje. Wytłumaczę 

Wam poniższą lekcję i zrobimy kilka zadań.  

Witam! Na sam początek lekcji, musimy sobie przypomnieć, co to jest orzeczenie. Z lekcji w 

zeszłym tygodniu wiecie, że orzeczenie jest częścią zdania, która oznacza czynność. 

Odpowiada na pytania czasownika – co robi co się z nim dzieje? Występuje w formie 

osobowej (wiemy, kto jest wykonawcą czynności). 

Przykłady: Mama gotuje obiad. Co robi mama? Gotuje. Orzeczeniem jest wyraz “gotuje”.  

Pada deszcz. Co robi deszcz? Pada. Orzeczeniem jest wyraz “pada”.  

Wypowiedzenia w języku polskim dzielimy na zdania i na równoważniki zdań.  

 

Proszę przepiszcie do zeszytu to, co jest zaznaczone na zielono i żółto oraz przerysujcie 

powyższą grafikę.  

Zdania są to wypowiedzenia, które zawierają orzeczenie, czyli czasownik w formie 

osobowej, wiemy kto wykonuje czynność. Np. Pójdę do sklepu. Wiemy, że to “ja” chcę iść. 



Kopnął piłkę. Wiemy, że to “on” kopnął. Idzie. Wiemy, że “on, ona, ono” idzie. 

Równoważnik zdania nie daje nam możliwości rozpoznania wykonawcy, ponieważ 

występuje on w formie bezosobowej. Umyto podłogę. - nie wiemy tego, kto wykonał 

czynność. Iść do sklepu. - też nie wiemy, ani kto, ani kiedy idzie...  

Zadanie 1 - Spróbujcie wykonać zdanie.  

Wpisz do tabelki poniższe wyrażenia w odpowiednich miejscach.  

Może ciasto?, Cisza!, Serdecznie zapraszamy., Ograniczenie prędkości, Może chcesz ciasto?, 

Jest ograniczenie prędkości, Serdecznie zapraszać.  

Zdania Równoważniki zdań  

 

 

 

 

 

 

Zdania, czyli te wypowiedzenia, które mają orzeczenia dzielimy na pojedyncze i złożone. 

Przerysujcie do zeszytu poniższy wykres. 

ZDANIA 

POJEDYNCZE                                    ZŁOŻONE 

posiadają jedno orzeczenie                   posiadają więcej niż jedno orzeczenie 

Przykład zdania pojedynczego: Mama gotuje obiad. Jest jedno orzeczenie “gotuje”. 

Przykład zdania złożonego: Mama gotuje obiad i śpiewa. Są tutaj dwa orzeczenia “gotuje” i 

“śpiewa”.   

Z dwóch zdań pojedynczych można zrobić zdanie złożone wstawiając spójniki (i, a, oraz, lub, 

albo). Np. Biegałam. Jestem zmęczona. -> to dwa zdania pojedyncze. Jeżeli je połączę 

powstanie zdanie złożone, czyli: Biegałam i jestem zmęczona.  

Zadanie 2 - Spróbujcie wykonać poniższe zdanie, w którym trzeba połączyć zdania 

pojedyncze, aby powstały zdania złożone. Bardzo często wystarczy dodać spójnik (i, a, oraz, 

lub, albo), żeby było gotowe        

 

 



19.06.2020 r. - piątek 

Temat: Jaki piękny byłby świat! 

Podręcznik s. 295. 

Dzień dobry! Już niedługo wakacje... Czas, który jest momentem wytchnienia i odpoczynku 

od zajęć szkolnych i obowiązków. Myślę, że nie ma dziecka, które nie marzyłoby o 

wakacjach. Dzisiaj właśnie będzie kilka wersów o marzeniach.  

Zadanie 1 - Proszę przeczytać wiersz.  

 

Zadanie 2 – Dlaczego poeta nazwał Dyzia marzycielem? Kto to marzyciel?  



Zadanie 3 – Narysuj swoje marzenie.  

 


