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Witajcie  

 

Dziękuję za przesłane prezentacje. Były ciekawe i długie. Bardzo solidnie je 

przygotowaliście. Przydadzą się nam na powtórkach w ósmej klasie.  Oceny 

wpisałam do dziennika. Wystawiłam również oceny za pracę klasową, którą 

pisaliście jeszcze w szkole.  

 

Za krótkie testy na eduelo stawiam plusy, za dłuższe, takie jak ten ostatni, 

postawię oceny. Wpiszę je do czwartku  

 

Przypominam o logowaniu na stronie WSiP. Już udało się to wielu osobom. 

Pozostałe proszę, aby jak najszybciej dołączyły.  

 

Notatka z ostatniej lekcji (możecie porównać ze swoją, jeśli ktoś miał problem z 

napisaniem, może ją przepisać): 

 

W wierszu mówi podmiot liryczny. To osoba ciekawa świata, uważny obserwator. 

Ma bogatą wyobraźnię. 

 

Środek poetycki Przykład z wiersza 

Epitet cieniutkie, czarne 

Przenośnia Sypią się bez przerwy monety 

czerniejącą dziurą 

Porównanie uszy zajęcy widać jak wielkie otwarte 

nożyce 

Uosobienie  śnieżyczki w najbielszych szatach 

 

 

Przypominam o systematycznej pracy. Materiał, który ode mnie dostajecie, 

możecie dzielić na części. Aby Wam to ułatwić, wpisałam dni tygodnia, kiedy 

możecie wykonać zadania  

 

Wtorek: 

 

Temat:   Orzeczenia czasownikowe i imienne. 

 

Przypomnijcie sobie wiadomości o orzeczeniu. 

Przepisz notatkę do zeszytu: 

Orzeczenie to jedna z dwóch głównych części zdania. Nazywa czynność lub 

stan. Odpowiada na pytania: co robi? co się z kimś (czymś) dzieje? 

 



Np. 

Basia czyta książkę. 

Basia przeczytała książkę. 

Basia będzie czytała książkę. 

Basia chętnie przeczytałaby książkę. 

Przeczytaj książkę. 

 

Tyle wiedzieliście do tej pory. Takie orzeczenie nazywamy orzeczeniem 

czasownikowym. 

 

Dziś poznamy jeszcze jeden rodzaj orzeczenia. To orzeczenie imienne. 

 

Ojciec  Janka jest lekarzem. 

Maciek był pierwszy na mecie. 

Ela stanie się sławna. 

Zosia zostanie pielęgniarką. 

 

 

Przepisz do zeszytu notatkę: 

 

Orzeczenie czasownikowe – w funkcji orzeczenia występuje czasownik w 

formie osobowej. 

 

Orzeczenie imienne odpowiada na pytania: jaki jest: kim (czym) jest? 

Składa się z łącznika i orzecznika.  

Łącznikiem jest czasownik: być, zostać, stać się w formie osobowej. 

Orzecznikiem może być: 

 rzeczownik lub zaimek rzeczowny  

 przymiotnik, zaimek przymiotny, liczebnik porządkowy, 

 przysłówek lub wyrażenie przysłówkowe. 

 

Środa 

 

Temat: Rozpoznajemy w zdaniu orzeczenie czasownikowe i imienne. 

 

Przepisz do zeszytu zdania. Podkreśl orzeczenia i je nazwij: 

 

1. Hipokrates był twórcą etyki zawodu lekarza. 

2. Henryk Sienkiewicz jest laureatem Nagrody Nobla. 

3. Uczcie się języka polskiego. 

4. Czekam na list.  

5. Janek zostanie farmaceutą. 

 



Nie musicie mi przesyłać notatek. Sama będę prosiła poszczególnych uczniów o 

zrobienie zdjęć notatek i ich przesłanie. Trzeba więc je robić na bieżąco   

 

Jeśli ktoś już się zalogował, może korzystać z podręczników. 

 

Po zalogowaniu: 

 Wybieracie zakładkę podręczniki. 

 Wybieracie podręcznik do nauki języka. 

 Następnie obrazek – dział  Składnia. 

 W spisie treści (po lewej stronie trzeba najechać kursorem) wybieracie 

temat: „Kim był i czym się wsławił? Orzeczenie o tym prawi”  Orzeczenia 

czasownikowe i imienne. 

Gotowe  

 

Życzę miłej pracy   

 

Pozdrawiam Was serdecznie   

 

 

 


