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 Witajcie  

 

Wystawiłam   oceny za  testy, które zrobiliście  na portalu eduelo   

W przyszłości za krótsze testy będę stawiała plusy, za dłuższe – oceny.  

 

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

Pozostałe proszę, aby jak najszybciej dołączyły.  

 

Mam nadzieję, że ostatnie tematy nie sprawiły Wam problemów. 

Teraz możecie porównać swoje odpowiedzi z moimi: 

 

1. Hipokrates był twórcą etyki zawodu lekarza.  – orzeczenie imienne 

2. Henryk Sienkiewicz jest laureatem Nagrody Nobla. – orzeczenie imienne 

3. Uczcie się języka polskiego. – orzeczenie czasownikowe 

4. Czekam na list.  – orzeczenie  czasownikowe 

5. Janek zostanie farmaceutą.  – orzeczenie imienne 

 

 

Dziś również będzie gramatyka.   

Przypomnicie sobie, co już wiecie o podmiocie i  poznacie nowe typy podmiotów. 

 

Czwartek 

 

Temat: Rodzaje podmiotów. 

 
 

Przypomnijcie sobie, co już wiecie o podmiocie. Co to jest podmiot? Na jakie 

pytanie odpowiada? 

Nic na razie nie przepisujcie.  Podam Wam notatkę. 

 

Podmiot to jedna z dwóch głównych części zdania. Informuje o wykonawcy 

czynności. Odpowiada na pytania: Kto? Co? 

 

Do tej pory poznaliśmy 3 rodzaje podmiotów: 

 

Podmiot gramatyczny –  w funkcji podmiotu występuje  rzeczownik lub zaimek 

rzeczowny. 

 

Marek kupił nowy samochód. 

Ona idzie do parku. 

 



Podmiot szeregowy – w funkcji podmiotu występuje kilka rzeczowników. 

 

Przy drodze rosły topole, brzozy i akacje. 

 

Podmiot towarzyszący – rzeczownik z wyrażeniem przyimkowym. 

 

Dobry komputer wraz z oprogramowaniem niektórym wystarcza do szczęścia. 

 

Wyróżniamy jeszcze podmiot logiczny i domyślny. W funkcji podmiotu może 

też wystąpić inna część mowy. W niektórych zdaniach w ogóle nie ma 

podmiotu. 

 

Przybywa wody w rzece. 

 

 

Podmiot logiczny –  rzeczownik lub zaimek rzeczowny w dopełniaczu. 

Występuje w zdaniach, w których jest mowa o przybywaniu, ubywaniu, 

nadmiarze  lub braku czegoś. Odpowiada na pytania Kogo? Czego? 

 

 

Czasami podmiot nie jest wyrażony odrębnym słowem. Domyślamy się go na 

podstawie formy orzeczenia lub z poprzedniego zdania. 

 

Czytamy książki.  (my ) 

 

Podmiot domyślny –  domyślamy się go na podstawie formy orzeczenia lub z 

poprzedniego zdania. 

 

W funkcji podmiotu może też występować inna część mowy niż rzeczownik np.: 

 

Marzyc o szczęściu jest naszym przywilejem. 

 

W niektórych zdaniach nie ma wyrazu informującego o wykonawcy czynności i 

nie możemy się go  domyślić. Mówimy wtedy o zdaniu bezpodmiotowym. 

 

Trzeba cierpliwości w poszukiwaniu szczęścia. 

 

 

Przepisz do zeszytu notatkę: 
 

Podmiot to jedna z dwóch głównych części zdania. Informuje o wykonawcy 

czynności. Odpowiada na pytania: Kto? Co? 



 

 

Rodzaje podmiotu 
 

 

Podmiot gramatyczny 

 

w funkcji podmiotu występuje  

rzeczownik lub zaimek rzeczowny. 

Odpowiada na pytania Kto? Co? 

 

 

Podmiot szeregowy 

 

w funkcji podmiotu występuje kilka 

rzeczowników 

 

 

Podmiot towarzyszący 

 

  

 

rzeczownik z wyrażeniem 

przyimkowym 

 

 

Podmiot logiczny 

 

rzeczownik lub zaimek rzeczowny w 

dopełniaczu. Występuje w zdaniach, 

w których jest mowa o przybywaniu, 

ubywaniu, nadmiarze  lub braku 

czegoś. 

Odpowiada na pytania dopełniacza 

Kogo? Czego? 

 

 

Podmiot domyślny 

 

domyślamy się go na podstawie 

formy orzeczenia lub z 

poprzedniego zdania. 

 

 

W funkcji podmiotu może też występować inna część mowy niż rzeczownik 

np. przymiotnik, liczebnik czasownik. 

 

 

Zdanie bezpodmiotowe –   w zdaniu nie ma wyrazu informującego o 

wykonawcy czynności i nie możemy się go  domyślić. 

 

 

To wszystko  

 



Piątek 

 

Poznaliście rodzaje podmiotów, więc nauczycie się je rozpoznawać. 

 

Temat: Rodzaje podmiotów – ćwiczenia. 

 

Przepisz zdania do zeszytu.  Wskaż podmioty i określ ich rodzaj: 

 

1. Nie ma sukcesów bez ciężkiej pracy.  

2. Wysiłek, praca i odwaga są potrzebne do znalezienia szczęścia. 

3. Na straganie leżały marchewki i kapusta. 

4. Odpoczywamy w górach i nad morzem. 

5. Przybywa nam przyjaciół. 

6. Zabrakło nam cukru. 

7. Podlałam kwiaty. 

8. Ania z Kasią  poszły do parku. 

9. Szczęśliwi czasu nie liczą. 

 

To wszystko  

 

Proszę Cypriana, Martynkę, Bartka i Mikołaja  o przysłanie zdjęcia zdań.  

Termin: poniedziałek 6.04.2020r. godzina 15.00 

Mój adres: 

malgorzatawoj7@o2.pl 

 

Uwaga! 
 

Zadanie dla chętnych. 

 

Wysłałam do Was na platformie wsipnet.pl zestaw ćwiczeń. Jeśli ktoś go zrobi, 

dostanie ocenę (jak za zadanie długoterminowe ). 

 

Termin wykonania – wtorek 7.04.2020r. godzina 15.00 

 

 
 

Życzę miłej pracy   

Pozdrawiam Was serdecznie  

mailto:malgorzatawoj7@o2.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


