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Klasa  IV - 02.06.20r. 

 

Temat: Poznajemy  czym  są  podmiot  i  orzeczenie. 

 

1. Przeczytaj. 

 

 Dziś  będziemy  poszerzać  naszą  wiedzę  na  temat  zdania. 

Przypomnijmy  sobie, czego  dowiedzieliśmy  się  do  tej  pory: 

- zdanie  to  wypowiedź, która  zawiera  czasownik, 

- wypowiedzenie  bez  czasownika  to  równoważnik  zdania, 

- ze  względu  na  to, jaką  informację  chcemy  w  zdaniu  przekazać  mamy  

zdania: oznajmujące, pytające  i  rozkazujące. 

 

 Mówiąc  o  zdaniu  będziemy  się  uczyć  o  tak  zwanych  częściach  

zdania - w  klasie  IV  poznamy  dwie  z  nich, natomiast  za  rok  jeszcze  3. 

 

Podmiot  podkreślamy  linią  pojedynczą, a  orzeczenie  podwójną. Ponieważ  

nie  mam  tutaj  możliwości  takiego  podkreślania - na  czerwono  będę  

zaznaczać  podmiot  a  na  niebiesko  orzeczenie :) 

 

2. Zapisz  w  zeszycie. 

Orzeczenie - jest  to  wykonywana  w  zdaniu  czynność.  

np. Wczoraj  mama  upiekła  pyszny  tort. 

 

Podmiot  - to  wykonawca  czynności  w  zdaniu, może  nim  być  osoba, 

zwierzę, rzecz... 

np. Kot  zjadł  mysz.  Książki  i  zeszyty  leżą  na  stole.  Mój  brat  ma  siedem  

lat.  

 

Jeżeli  zdanie  składa  się  tylko  z  podmiotu  i  orzeczenia  ( dwóch  wyrazów ) 

- to  jest  to  zdanie  nierozwinięte. 

np. Pada  deszcz.   

 

Jeżeli  zdanie  wzbogacimy  o  wyrazy  określające  podmiot  i  orzeczenie - 

mówimy  o  zdaniu  rozwiniętym. 

np. Dzisiaj  przez  cały  dzień  pada  zimny  deszcz. 

 



2 
 

3. Zobacz  w  jaki  sposób  rozwinęliśmy  zdanie  "Pada  deszcz". 

Do  orzeczenia, czyli  wyrazu  "pada"  dodaliśmy  określenia, że  dzieje  się  to  

dzisiaj  i  przez  cały  dzień. Określiliśmy  w  jaki  sposób  jest  wykonywana  

czynność. 

Określiliśmy  też  podmiot, czyli  słowo  deszcz - dodaliśmy  wprost, że  jest  on  

zimny. 

 

4. Zapisz  do  zeszytu.  

W  poniższych  zdaniach  podkreśl  podmiot  i  orzeczenie. 

 

1) Na  wczorajszej  wycieczce  mój  kolega  zgubił  się  w  lesie. 

                                                                                     

              podmiot         orzeczenie 

 

2) Jaś  i  Małgosia  długo  wędrowali  przez  ciemny  las. 

                                              

   podmiot                           orzeczenie 

 

3) Moje  ulubione  książki  są  na  półce. 

                                               

   podmiot  orzeczenie 

 

4) Ja  bardzo  lubię  szkołę. 

                          

 podmiot         orzeczenie 

 

5) W  dawnych  czasach  żyli  dzielni  rycerze. 

                                                                       

    orzeczenie         podmiot 

 

6) Bohaterowie  naszej  lektury  przeżywali  wiele  przygód. 

                      

       podmiot                                      orzeczenie 

 

7) Dzisiejsza  lekcja  szybko  minęła. 

                                                      

                         podmiot               orzeczenie 
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