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Klasa VI - 02.04.20r. 

 

Temat: Poznajemy  rodzaje  orzeczenia. 

 

1. Przeczytaj 

 Moi  drodzy, na  jednej  z  poprzednich  lekcji  mówiliśmy  o  podmiocie  

i  jego  rodzajach. Dziś  porozmawiamy  o  rodzajach  orzeczenia. Jest  to  

zagadnienie  troszkę  trudniejsze  niż  podmiot, ale  postaram  się  je  

przedstawić  w jak  najbardziej  zrozumiały  sposób. Nie  zrażajcie  się  też, jeśli  

czegoś  nie  zrozumiecie - jak  się  zobaczymy  "na  żywo" - postaram  się  Wam  

to  jeszcze  raz  wyjaśnić.  

 Pamiętajcie  jednak, że  jeśli  nie będziecie  utrwalać  materiałów  

lekcyjnych, trudniej  Wam  będzie  potem  wykonywać  ćwiczenie - problemy  

będą  wynikać  nie  z  tego, że  czegoś  nie  rozumiecie, ale  dlatego, że  nie  

utrwaliliście. 

 

2. Obejrzyj  filmik - trwa  około 3  minut. 

 

W  poniższym  filmiku  pani  wyjaśnia  czym  jest  orzeczenie  i  jakie  są  jego  

rodzaje. Najważniejsze  treści  na  jakich  zależy  mi  żebyście  się  skupili  to: 

orzeczenie  czasownikowe  i orzeczenie  imienne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y8fle0X4jpU 

 

3. Przeczytaj. 

Jeśli  obejrzałeś  filmik, to  już  wiesz, że  mamy  do  czynienia  z dwoma  

rodzajami  orzeczenia:  

- czasownikowym, które  z  reguły  składa  się  z  jednego  wyrazu ( oprócz  

czasowników  z  "nie" np. nie  idę, z  zaimkiem  "się"  np. myję  się  lub  czasu  

przyszłego  złożonego  np. będę  spał ) - i  zawsze  informuje  wyłącznie  o  

wykonanej  czynności. 

- imiennym - składa  się  z  tzw. łącznika  i  orzecznika - tych  2  słów  nie  

musicie  pamiętać, ale  zapamiętajcie, że  orzeczenie  w  takim  zdaniu  zawsze  

informuje  kim  jest, kim  się  stał  podmiot - czyli  w  pewien  sposób  

charakteryzuje  go. 

 

4. Notatka. 

https://www.youtube.com/watch?v=y8fle0X4jpU
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1) Orzeczenie  czasownikowe ( proste ) - zwykle  wyrażone  czasownikiem  w  

formie  osobowej, składa  się  z  jednego  wyrazu, informuje  o  wykonanej  

czynności. ( funkcję  orzeczenia  mogą  też  mieć  wyrazy: trzeba, można, warto, 

należy, wolno ) 

Przykłady: 

Ola  była  w  szkole.  

Pierwsze  banknoty  pojawiły  się  w  Chinach. 

Nie  umiem  grać  na  skrzypcach. 

Będę  biegał  codziennie. 

 

2) Orzeczenie  imienne ( złożone ) - składa  się  z  dwóch  członów: łącznika  i  

orzecznika. Funkcję  łącznika  pełnią  zwykle  czasowniki: być, stać  się, zostać  

w  formie  osobowej - w  czasie  przeszłym, teraźniejszym  lub  przyszłym. 

Orzecznikiem  może  być  każda  część  mowy  poza  przyimkiem, spójnikiem, 

wykrzyknikiem, partykułą. Takie  orzeczenie  określa  kim  jest, jaki  jest, kim  

się  stał  podmiot. 

Przykłady: 

Wkrótce  Antek  zostanie  gimnazjalistą. 

Kolorowe  ubrania  były  bardzo  modne. 

Spienione  fale  na  morzu  były  ogromne. 

Banknoty  zostały  wymyślone  w  Chinach. 

Moje  ostatnie  wakacje  były  fantastyczne. 

5. Poćwicz - zapisz  w  zeszycie - nie  przesyłaj. 

W  poniższych  zdaniach  podkreślono  orzeczenia, obok  tych  zdań  napisz  jaki  

rodzaj  orzeczenia  został  w  nich  podkreślony - czasownikowy  czy  imienny. 

 

W  Europie  pierwsze  pieniądze  były  drukowane  na  tkaninie. 

Papierowe  pieniądze  po  raz  pierwszy  zostały  wydrukowane  w  Szwecji  w  

1661  r.  

Pieniądze  podpisywał  dyrektor  banku. 

Historia  polskich  banknotów  rozpoczyna  się  pod  koniec  XVIII wieku. 


