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Klasa  IV - 25.05.20r. 

 

Temat: Zdanie  i równoważnik  zdania - ćwiczenia. 

 

1.Przeczytaj. 

Kochani, na lekcji  w  czwartek  dowiedzieliście  się  czym  jest  równoważnik  zdania. 

Przypomnijmy, że  jest  to  taka  wypowiedź, która  nie  zawiera  czasownika. Wystarczy  ze  

zdania  wyrzucić  czasownik  lub  zamienić  go  na  rzeczownik  będący  nazwą  czynności  i  

już  mamy  równoważnik. 

 

Do  czego  potrzebna są  równoważniki  zdania: 

- w  opowiadaniach  mogą  podkreślać  napięcie, dynamikę, szybko  rozwijającą  się  akcję,  

-za  ich  pomocą  zapisujemy  plan  wydarzeń, 

- na  testach, diagnozach  możecie  spotkać  się  z  poleceniem: zamień  równoważnik  na  

zdanie - i  na  odwrót  lub  zapisz  informacje  za  pomocą  równoważników  zdań, 

- w  klasach starszych  łatwiej  będzie  Wam  przyswoić  zagadnienie  imiesłowowego  

równoważnika  zdania. 

 

2. Przejdźmy  do  ćwiczeń. 

Przeczytaj. 

Na  początku  lekcji  wspomniałam  Wam, że  możemy  tworzyć  równoważniki  zdania  

zamieniając  czasowniki  na  rzeczowniki, np. Jaś  je  lody - Jedzenie  lodów. → czasownik  

"je"  zamieniliśmy  na  rzeczownik  "jedzenie", który  jest  nazwą  wykonywanej  czynności. 

Poćwiczymy  teraz  wspólnie  umiejętność  zamiany  czasowników  na  rzeczowniki. 

 

Zapisz  w  zeszycie  poniższe  ćwiczenia.  

1) 

 

czasowniki 

 

rzeczowniki  

 

czyta 

 

czytanie 

 

pisze 

 

pisanie 

  

skacze 

 

maluje  

 

skakanie 

 

malowanie 

 

sprząta 
 

sprzątanie 

 

mówi  

 

mówienie 
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2) Podkreśl  równoważniki  zdań. 

 

Odpoczywam  w  ogrodzie.  Piękna  pogoda. Zgłodniałem. Kiedy  obiad? Potknąłem  się  o  

leżące  w  trawie  grabie. Rozbiłem  kolano. A to  pech!. 

 

3) a) Zamień  podkreślone  równoważniki  na  zdania  i  podkreśl  w  nich  czasowniki. 

Jest  piękna  pogoda. 

Kiedy  będzie  obiad? 

Mam  pecha! 

b) Zamień  zdania  z  ćw.3  na  równoważniki. 

Odpoczynek  w  ogrodzie. 

Odczucie  głodu. 

Potknięcie  się  o  leżące  w  trawie  grabie. 

Rozbicie  kolana. 

 

4) Na  podstawie  ilustracji  zapisz  w  postaci  równoważników  zdania  plan  wydarzeń  

legendy  o  smoku  wawelskim. 
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Plan  wydarzeń 

1) Pojawienie  się  smoka. 

2) Strach  mieszkańców  Krakowa. 

3) Próby  pokonania  potwora. 

4) Przybycie  do  króla  szewczyka. 

5) Napchanie  owcy  siarką. 

6) Podrzucenie  owcy  smokowi. 

7) Wielkie  pragnienie  bestii. 

8) Śmierć  smoka. 

9) Ślub  szewczyka  z  królewną. 

 

3. Przeczytaj. 

Zapisując  plan  wydarzeń  musicie  być  konsekwentni. Jeśli  zdecydujecie  się  na  zapis  za  

pomocą  równoważników  zdań, jak  powyżej, ni  możecie  ich  mieszać  ze  zdaniami. 

Zobacz  przykład  takiego  błędu: 

1) Pojawienie  się  smoka. 

2) Mieszkańcy  boją  się  potwora. 

Pierwszy  punkt  jest  zapisany  w  formie  równoważnika, ale  następny  jest  zdaniem  i  

taki  zapis  planu  jest  niepoprawny. 

 

 


