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Klasa  IV - 19.05.20r. 

 

Temat: Różne  typy  wypowiedzeń. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, na  dzisiejszej  lekcji  będziemy  się  uczyć  o  

wypowiedzeniu. Poznaliśmy  już  praktycznie  wszystkie  części  mowy  

przeznaczone  do  nauki  w klasie  IV. Będziemy  jeszcze  mówić  w  tym  roku  

o  spójniku. Przechodzimy  więc  do  działu  gramatyki, który  nazywa  się  

składnią. Za  chwilę  wyjaśnię  Wam  czym  ona  się  zajmuje. 

 

Zacznijmy  od  prostego  ćwiczenia :) 

 

 
 

Przyjrzyj  się  rysunkom, a  następnie  z  podanych  wyrazów  ułóż  

brakujące  wypowiedzi. Zapisz  je  w  zeszycie - nie  przesyłaj  do  mnie :) 

 

* tobą, podzielę, chętnie, z, się 

*wziąć, można, czy, włócznię 
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*ja, być, a, chciałem, wojowniczką 

 

2. Przeczytaj. 

 Już  wiesz, że  ludzie  porozumiewają  się  za  pomocą  słów. Słowa  te  

układają  i  porządkują  w  pewną  całość.  

Zrozumiałą  i  uporządkowaną  pod  względem  logicznym  i  

poprawnościowym  całość  nazywamy  wypowiedzeniem. 

 W  typowym  tekście  pisanym  wypowiedzenia  zawsze  rozpoczynamy  

wielką  literą, na  końcu  zaś  stawiamy  kropkę, wykrzyknik, znak  zapytania  

lub  wielokropek. 

 W  języku  mówionym  wypowiedzenia  oddzielamy  za  pomocą  pauz                

( przerw )  i  intonacji  głosu. 

 Składnia - to  dział  gramatyki, który  zajmuje  się  budową  

wypowiedzeń. 

 

3. Zapisz  w  zeszycie: 

Ze  względu  na  cel  wypowiedzi  wypowiedzenia  dzielimy  na: 

 

* Oznajmujące - gdy  chcemy  o  czymś  powiadomić. Zazwyczaj  kończymy  

je  kropką, np. Wiktor  przyszedł  na  boisko. 

 

*Pytające - gdy  pytamy  o  coś  lub  o  kogoś. Kończymy  je  znakiem  

zapytania, np. Czy  Wiktor  przyszedł  na boisko? 

 

*Rozkazujące - gdy  chcemy  wydać  rozkaz, polecenie, nakaz  lub  zakaz  albo  

wyrazić  prośbę. Kończymy  je  wykrzyknikiem  lub  kropką, np. Przyjdź  na  

boisko!  

 

4. Przeczytaj. 

 Wypowiedzenia  rozkazujące  mogą  być  wyrażone  w  różny  sposób. 

Najczęściej  tworzymy  je  za  pomocą  bezokoliczników  lub  rozkazujących  

form  czasowników, np. Wejdźcie  na  boisko! Wchodzić  na  boisko! Niech  

wszyscy  wejdą  na  boisko! 

 

 Rozkaz, prośbę  lub  polecenie  można  wyrazić  także  za  pomocą  form  

przypuszczających  czasowników,  np. Moglibyście  już  wejść  na  boisko. 
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 Warto  pamiętać, że  lepiej  zwracać  się  do  kogoś  z  prośbą, ponieważ  

to  grzeczniejsza  forma  od  rozkazu. 

 

5. Zapisz  w  zeszycie. 

 

 Wypowiedzenia  oznajmujące, pytające  oraz  rozkazujące  mogą  

wyrażać  silne  uczucia, np. radość, podziw, zachwyt, gniew. Takie  

wypowiedzenia  nazywamy  wykrzyknikowymi  i  na  ich  końcu  stawiamy  

wykrzyknik ( czasem   podwójny )  lub  znak  zapytania  i  wykrzyknik ( ?! ), np. 

Nareszcie  się  spotkaliśmy! 

 

Wypowiedzenia, które  nie  są  nacechowane  emocjonalnie, nazywamy  

wypowiedzeniami  neutralnymi. 

 

 

 

 

 


