
                                           Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku 

 

KLASA VI d , VI e                                                                                                                                  na 16 marca 2020r. 

 

Lekcja 1. 

Temat: Przydawka. 

Zad. 1. Do wszystkich zadań z gramatyki w tym tygodniu korzystaj z kolejnych nagrań 1, 2, 3, 4, które znajdziesz na kanale 

YouTube od odcinka:                    https://www.youtube.com/watch?v=9Emx39cDa2c 

 

 

2. Oprócz głównych części zdania, czyli podmiotu i orzeczenia, wyróżniamy tzw. podrzędne części zdania: 

- przydawkę,  

- dopełnienie, 

- okolicznik. 

3. Przydawka- określa rzeczowniki w zdaniu. 

4. Rodzaje przydawek: 

     rzeczowna przymiotna liczebna 
 

przyimkowa 

Kogo? Czego? Jaki? Jaka? 
Jakie? 

Ile? Który z kolei?  

np.      kot   Janka 

      podmiot    przydawka 

np.  miły     kot 

    przydawka   podmiot 

np. pierwszy  kot 

       przydawka         podmiot 

np. kot   ze schroniska 

   podmiot    przydawka 

https://www.youtube.com/watch?v=9Emx39cDa2c


 

5. Znajdź przydawki, podkreśl je falowaną linią: 

Agnieszka spakowała bawełniany sweter we wzorki. 

Jestem już niezłym piechurem. 

Szeroka wstęga wody zwija się spiralnie. 

Wycieczka zakończyła się we wsi Michałowice. 

Ze schroniska na szczycie roztacza się wspaniała panorama. 

PO morderczej wspinaczce znaleźliśmy się na szczycie. 

Od stacji wyciągu podeszliśmy do schroniska. 

Rozpoczął się trzeci dzień pobytu w Karkonoszach. 

But z zamszu jest wygodny. 

Dom ojca stoi na wzgórzu. 

Czytanie książek jest przyjemnością. 

Zwiedzanie Warszawy było męczące. 

Z okna dojrzałem ojca. 

ćwiczenie 2 

Uzupełnij przysłowia pominiętymi przydawkami. Nazwij rodzaj wpisanej przydawki: 

przykład Rodzaj przydawki 

a) Z ……… chmury ………….deszcz. 

b)  Kwiecień ……………….., bo przeplata, ……………… 

zimy, …………….. lata. 

c) ……………… kij ma …………. końce. 

d) Ten się śmieje, kto się śmieje …………… 

e) ……………….. cielę ……………. matki ssie. 

 

ćwiczenie 3 
W poniższym tekście podkreśl prawidłowo przydawki (falowana linią), orzeczenia (dwiema liniami)              

i podmioty (jedną linią): 

a) Marley umarł.  

b) Umarł przed siedmiu laty.  

c) Nikt o tym nie mógł wątpić, gdyż akt jego śmierci podpisali doktor i proboszcz, pisarz parafialny,      

a co najważniejsze, wspólnik jego Scrooge.       

d) Podpis Scrooge'a był pewniejszą gwarancją, niż najlepsza kasa ogniotrwała. 

e) Scrooge i Marley byli wspólnikami od niepamiętnych czasów. 

Ćwiczenie 4   

Jesteś erudytą czy defetystą? 



 


