
               język polski     kl. 6                                                                      18.02.2021 

 

Temat: Z czego składa się wypowiedzenie? Ćwiczenia utrwalające wiadomości.  

 

1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi w poniższej tabeli. Porównaj je z wiadomościami 

zamieszczonymi w tabeli narysowanej w podręczniku (str. 164).  

             

CZEŚCI ZDANIA 

Część 

zdania 

 

Pytania 

 

podmiot 

 
kto? co? 

orzeczenie  

 
co robi?  co się z nim dzieje?  

jaki jest?  jaki się stał? 

kim jest?  czym jest? 

przydawka 

 
jaki ? jaka? jakie? 

czyj? czyja? czyje?                                         określenie rzeczownika 

który? która? które? 

ile? czego? z czego?  

dopełnienie 

 
kogo? czego? 

komu? czemu? 

kogo? co?                                                         określenie czasownika 

z kim?  z czym? 

o kim? o czym?  

okolicznik 

 
okolicznik miejsca                 ( gdzie? dokąd? skąd? którędy?) 

okolicznik czasu                    ( kiedy? odkąd? dokąd? jak długo?) 

okolicznik celu                       ( po co? na co? w jakim celu?) 

okolicznik przyczyny            (dlaczego? z jakiego powodu? z jakiej przyczyny? ) 

okolicznik sposobu                ( jak ? w jaki sposób?) 

okolicznik przyzwolenia      ( mimo co? mimo czego? wbrew  (komu) czemu?) 

okolicznik warunku              ( pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?)  

okolicznik stopnia  i miary   ( jak bardzo? w jakim stopniu? )      

 

                                                                              określenie czasownika 

        

 

2. Wykonaj    ćw. 7/ 163 (podręcznik) 

                      ćw. 9/ 163 (podręcznik) 

                      ćw. 12/ 165  (podręcznik) 

                       ćw. 14/ 165  (podręcznik)  

 



Temat : Komunikowanie oczekiwań. 

 

1. Przeczytaj tekst w podręczniku  (str. 166 - 167). Następnie przepisz  poniższą notatkę do 

zeszytu i uzupełnij luki na podstawie informacji zawartych w podręczniku.  

Do zeszytu przepisujemy tekst zaznaczony kolorem niebieskim. 

 

KOMUNIKOWANIE SIĘ  to inaczej porozumiewanie się z innymi ludźmi.  

................................................ - przekonywanie drugiej osoby, wywieranie na nią wpływu.  

Perswazja ma .............................. charakter, co oznacza , że nadawca wpływa na odbiorcę  

w sposób .............................. , ................................... i ........................................................  .  

 

Jak zachowuję się 

gdy kogoś lubię? gdy kogoś nie lubię? 

 

 

 

 

WNIOSEK: Inaczej komunikujemy się z osobami, które ......................, a inaczej z osobami, 

...............................................................................   . 

Różne sposoby komunikowania oczekiwań:  

............................................... - wskazówka dotycząca tego, co nadawca zrobiłby w danej 

sytuacji;  

............................................ - zachęta do zrobienia czegoś; 

..........................................(.....................)  - ostrzeżenie o możliwych negatywnych skutkach 

jakiegoś działania; 

............................................ - zwrócenie się do kogoś w celu uzyskania czegoś; 

....................................... - stanowcze domaganie się czegoś;  



........................................ - zapowiedź zrobienia czegoś złego;  

........................................... - zapewnienie, że nadawca coś zrobi.  

 

2. Wykonaj zadania 1,2,5 / 168. Zadania znajdują się w podręczniku. Odpowiedzi zapisz  

w zeszycie. Pamiętaj o poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej.  

 

Poprawność wykonanych zadań sprawdzimy podczas zajęć online (w piątek). 


