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Klasa V - 27.04.20r. 

 

Temat: Poznajemy  czym  jest  okolicznik. 

 

1. Przypominam  o  przesłaniu  odpowiedzi  do  testu  "Syzyf"  do  środy! 

 

2. Zadanie  domowe. 

Kochani  w załączniku  przesyłam  Wam  tekst  do  przeczytania - jest  to  

"Katarynka" Bolesława  Prusa - ten  tekst  jest  naszą  lekturą  

obowiązkową.  Sam  tekst  ma  około  9  stron. Proszę  go  przeczytać  na  

następny  poniedziałek - 4  maja. 

 

Jest  też  możliwość  odsłuchania  tekstu - audiobook  trwa  około 26  minut. 

Jeśli  zdecydujecie  się  na  tą  formę  zapoznania  z  lekturą, proszę, abyście  

zrobili  to  z  uwagą. Poniżej  podaję  link. 

 
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katarynka/audiobook/ 

 

3. "Bracia  Lwie  Serce" 

 Ponieważ  w  tej  chwili  nie  macie  możliwości  korzystania  z  biblioteki  

szkolnej, a  nie  chcę  Was  obciążać  dodatkowym  siedzeniem  przed  

komputerem, po  to, żebyście  przeczytali  tę  lekturę, która  w  porównaniu  z  

"Katarynką"  jest  dosyć  obszerna - przekładam  "Braci  Lwie  Serce"  na  

następny  rok  szkolny. Spokojnie  możemy  to  zrobić, ponieważ  jest  to  

lektura  uzupełniająca. Nie  znaczy  to  też, że  przez  to  za  rok  będziecie  mieć  

więcej  do  czytania - zaplanuję  Wam  takie  lektury  uzupełniające, żebyście  

wszystko  mogli  na  spokojnie  przeczytać. W  tym  roku  szkolnym  zamiast  

"Braci  Lwie  Serce"  znajdę  dla  Was  coś  krótkiego, co  wspólnie  sobie  

omówimy. 

 Jeśli  ktoś  już  przeczytał  lekturę, to  w  tym  roku  może  ją  zaliczyć  

jako  dodatkową - a  w  następnym  roku  tylko  sobie  przypomni  treść. 

 

4. Okolicznik :) 

 A  teraz  przechodzimy  do  tematu  dzisiejszej  lekcji. Moi  drodzy  

wiecie  już  czym  jest  podmiot, orzeczenie  i  przydawka. Dziś  poszerzamy  

wiedzę  o  okolicznik. Nauczymy  się  go  rozpoznawać  na  wykresie  zdania  

pojedynczego :) 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/katarynka/audiobook/
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5. Zapisz. 

Okolicznik określa  w  zdaniu  czasownik. Nazywa  między  innymi  sposób  

wykonywania  czynności, jej  przyczynę, czas, miejsce, cel. 

Opowiada  na  pytania: jak? gdzie? kiedy? po co? dlaczego? 

np. 

- pisał ( jak? ) szybko 

- uczył  się  ( gdzie?) w  szkole 

- pracował ( kiedy? ) wczoraj 

- poszedł ( po co? ) kupić  chleb 

- zostałem  w  domu ( dlaczego? ) z  powodu  choroby 

 

6. Przeczytaj 

Dodatkowe  pytania  okolicznika: w  jaki  sposób? którędy? dokąd? skąd? w 

jakim  celu? z  jakiej  przyczyny? wbrew  czemu? mimo  czego? - jednak  

wystarczy, że  zapamiętacie  te  podstawowe.  

 

Musicie  też  pamiętać, że  okolicznik  określa  czasownik - na  wykresie  

NIGDY  nie  będzie  go  pod  podmiotem  i  pod  żadnym  rzeczownikiem! 

Szukamy  go  bezpośrednio  pod  orzeczeniem. 

 

7. Zapisz  wykresy  w  zeszycie. 

 
 

 



3 
 

 

 

 



4 
 

 
 

 

 

 


