
JĘZYK POLSKI   KLASA 5                (2h)                             (04.06.2020)

Temat: Czym dopełnić zdanie?

I. Proszę o zapoznanie się z tekstem  o dopełnieniu – podręcznik „Nowe Słowa na 
start” klasa 5 strony 277.

II. Przepisz notatkę i wykonaj następujące polecenia w zeszycie:

                  1.   Okolicznik  – najczęściej jest określeniem czasownika, informuje o: czasie, miejscu,
przyczynie, celu, sposobie wykonywania czynności.
                  2.  Rodzaje okolicznika:
Okolicznik miejsca - gdzie? skąd? dokąd? którędy? 
Np. Kasia idzie do domu.

Okolicznik czasu - kiedy? jak długo? odkąd? dokąd?
Np. Jutro idę do szkoły.

Okolicznik celu - po co? w jakim celu?
Np. Zuzia idzie po zakupy.

Okolicznik warunku - pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?
Np. W przypadku nieobecności zaliczysz to w innym terminie.

Okolicznik przyczyny - dlaczego? z jakiej przyczyny?
Np. Odwołano imprezę z powodu złej pogody.

Okolicznik przyzwolenia - mimo czego? wbrew czemu?
Np. Mimo choroby Dominika poszła do szkoły.

Okolicznik sposobu - jak? w jaki sposób?
Np. Ania mówi szeptem.

Okolicznik stopnia i miary ? ile? ile razy? w jakim stopniu? jak bardzo?
Np. Łukasz bardzo źle się czuje.

          Wykonaj w zeszycie zadanie 9, 10 str. 277.

 W poniższych zdaniach podkreśl wyrazy i wyrażenia, które informują o okolicznościach 
towarzyszących czynnościom. Czego dotyczą te informacje? 
a) Wróciliśmy wieczorem. 
Wyrazem  wskazującym  na  okoliczność  towarzyszącą  czynności
jest ........................................................... . Informuje on o …........................................................... .
b) Zrobił to z zazdrości. 
Wyrażeniem  wskazującym  na  okoliczność  towarzyszącą  czynności
jest ......................................................... . Informuje ono o …........................................................... . 
c) Poszedł zadzwonić. 
Wyrazem  wskazującym  na  okoliczność  towarzyszącą  czynności
jest ........................................................... . Informuje on o …...............................................................
d) Wracaliśmy szybko. 
Wyrazem  wskazującym  na  okoliczność  towarzyszącą  czynności
jest ........................................................... . Informuje on o …...............................................................



e) Odezwij się w razie trudności. 
Wyrażeniem  wskazującym  na  okoliczność  towarzyszącą  czynności
jest  ........................................................  .  Informuje  ono
o .............................................................................................................................................................
.............. . 
f) Spacerowaliśmy mimo deszczu. 
Wyrażeniem  wskazującym  na  okoliczność  towarzyszącą  czynności
jest ........................................................ . Informuje ono o …................................................................
  
                     Praca domowa.

Uzupełnij w zeszycie ćwiczeń zadania 6, 7, 8(zadanie 9 dla chętnych) str. 54-55.
Kontakt: marzeda.m@wp.pl
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