
11.05.2020 

 

TEMAT: Prasa w naszym życiu. 

1. Zapoznaj się z tematem z podręcznika str. 271-273. 

2. Zastanów się czy w dzisiejszym świecie ludzie sięgają czasami jeszcze po prasę? 

3. Pomyśl jakie inne nowoczesne „narzędzia” doprowadziły do tego, że coraz rzadziej kupujemy 

gazety. 

4. NOTATKA: 

                                         PRASA 

     to publikacje ukazujące się regularnie 

                            ↙                                                               ↘ 

                czasopisma                                                          gazety   

zazwyczaj są kierowane do określonego                                                         (dzienniki)                                                       

odbiorcy i są o określonej tematyce                                                           zawierają bieżące   

informacje                                                                                                                                                                                                 

z kraju i świata 

5. Pokoloruj pola, które Twoim zdaniem powinny pojawić się w dobrym czasopiśmie. 

  

 



12.05.2020 

13.05.2020 

TEMAT: Czym dopełnić zdanie? (2 nr lekcji) 

1. Przeczytaj podręcznik str. 275-277  

2. DOPEŁNIENIE  i OKOLICZNIK to obok orzeczenia, podmiotu i przydawki kolejne bardzo 

ważne części zdania. Musisz wiedzieć, jak rozpoznać je w zdaniu i na jakie odpowiadają pytania. 

 

3. Przepisz dokładnie notatkę: 

DOPEŁNIENIE (jak sama nazwa mówi coś dopełnia → w języku polskim dopełnia 

zdanie o pewne, ważne treści ) to część zdania określająca czasownik, a niekiedy także 

przymiotnik lub przysłówek. Odpowiada na pytania przypadków( wszystkich poza 

mianownikiem i wołaczem): kogo, czego?, komu, czemu?, kogo, co?, z kim, 

z czym?, o kim, o czym?  

Np.   Myślę (o kim?) ← o tobie, o niej, o was.  

         Przyjaźnię się (z kim?) ← z tobą, z nią, z wami. 

         Widzę (co?) ← ciekawą fotografię, 

 

Przykład zdania:  

(kto? - podmiot)                      (co robi? - orzeczenie)                   ( o kim? o czym? – miejscownik - dopełnienie) 

Tomek                marzy            o dalekich podróżach 

A więc jest to zdanie pojedyncze (bo ma jedno orzeczenie, rozwinięte – bo oprócz orzeczenia i 

podmiotu, zawiera jeszcze dopełnienie). 

DLATEGO TRZEBA ŚPIEWAJĄCO UMIEĆ ODMIANĘ PRZEZ PRZYPADKI ! 



 

OKOLICZNIK – część zdania określająca czasownik, która informuje nas o miejscu, czasie, 

przyczynie, sposobie, skutku lub celu danej czynności. Odpowiada m.in. na pytania: jak?, gdzie?, 

kiedy?, skąd?, dokąd?, w jaki sposób?, dlaczego?, po co?, w jakim celu?, którędy?, pod jakim 

warunkiem?, pod jakim względem?,  

Np.: wyjechać (dokąd?) ← do domu, na wakacje. 

Spotkaliśmy się (gdzie?) → w szkole 

Przykład zdania: 

                 (kto? - podmiot)             (jak?- okolicznik)          (co zrobił? - orzeczenie)       (czego? - dopełnienie) 

Mój       brat                  dobrze              przygotował    się do konkursu. 

 

4. z zeszytu ćwiczeń wykonaj:  

Ćw. 1, 2 i 3 str. 52 

Ćw. 8 i 10 str. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.05.2020 

 

TEMAT: Kiedy używamy wielokropka? 

1. Przeczytaj z podręcznika str. 279 nową wiadomość 

2. NOTATKA: 

WIELOKROPEK → to znak interpunkcyjny składający się z trzech kropek - … 

Używamy go gdy: 

a) z jakiegoś powodu nie kończymy rozpoczętej wypowiedzi 

np. Gdyby takie chwile mogły trwać wiecznie …  

b) gdy opuszczamy cytowany fragment tekstu – w takiej sytuacji wielokropek umieszczamy w 

nawiasie kwadratowym – […] 

np. „Litwo! Ojczyzno moja […] 

       Widzę i opisuję bo tęsknię po tobie” 

3. z zeszytu ćwiczeń wykonaj ćw. 1, 2 i 3 ze str. 101. 


