
10.06.2020r.
Temat: Powtórki przed egzaminem – nauka o języku.

Cele lekcji:
– powtórzysz wiadomości przed egzaminem

     Przed Wami przykładowe zadania o charakterze testowym. Proszę ustalić prawidłowe odpowiedzi, a
przy okazji powtórzyć w szerszym zakresie materiał, do którego się odnoszą. We wpisie wtorkowym podam
prawidłowe rozwiązania. W tym tygodniu wpisy planuję codziennie.

1. P czy F
Wyraz podano został utworzony za pomocą przedrostka. F
Wyrazy dać, podać, wydatek należą do tej samej rodziny. P
Wyrazy uatrakcyjnianie i zamyślenie są czasownikami. F  są rzeczownikami
W wyrazie przyjaciel zachodzi upodobnienie postępowe. P
Wyraz  napis został  utworzony  za  pomocą  przedrostka.  F został  utworzony  za  pomocą
formantu zerowego od czasownika napisać

2.
Podaj pełne nazwy zdań:
Jeżeli będzie mierzyć w ciebie, stanę przed tobą.  zdanie podrzędnie złożone okolicznikowe
warunku ( pod jakim warunkiem? )  P +  N
Kto  go  wsunął  na  palec,  ten  stawał  się  niewidzialny.  zdanie  podrzędnie  złożone
podmiotowe ( kto? )  P + N

3.
Jaki to tryb czasownika: słuchajmy, niech gonią ? tryb rozkazujący

4.
Wypisz ze zdania: Tajemnica magii teatru jest niezwykle prosta.:
podmiot: tajemnica
orzeczenie: jest prosta ( orzeczenie imienne ) 
dwie przydawki: magii, teatru
okolicznik: niezwykle - okolicznik sposobu ( jak? )

5.
Czy zdanie : Duchy pojawiły się jednej nocy  można zamienić na stronę bierną? W zależności
od odpowiedzi,  ustal,  czy czasownik  pojawić się jest  przechodni,  czy nieprzechodni.  -  nie
można zamienić, zatem pojawić się jest czasownikiem nieprzechodnim;

6.
wstrząsającego – jaka to część mowy? imiesłów przymiotnikowy czynny

7.
Wskaż w zdaniu: Staje się bardzo dokuczliwa.:
podmiot: podmiot domyślny ( ona )
orzeczenie: staje się dokuczliwa  ( orzeczenie imienne )
okolicznik: bardzo – okolicznik sposobu ( jak? )

8.



Jakim typem wyrazu złożonego jest słowo nowożeńcy? To jest złożenie.

9.
Wyrazy rozpoznanie i alarmowanie zostały utworzone za pomocą:
       A. przyrostka        B. przedrostka                chodzi o przyrostek   -anie
który wskazuje na: 
       C. wykonawcę czynności       D.  nazwę czynności

10.
Zdanie Magda jest taka, … uzupełnij: 
a) zdaniem podrzędnym orzecznikowym
b) zdaniem podrzędnym okolicznikowym przyczyny
c ) zdaniem podrzędnym okolicznikowym celu
d ) zdaniem podrzędnym okolicznikowym czasu

a) Magda jest taka, że wszyscy ją lubią. (jest jaka? )
b) Magda jest taka, ponieważ ma rozsądnych rodziców. (dlaczego?)
c) Magda jest taka, aby koleżanki ją polubiły. (po co?)
d) Magda jest taka, odkąd pamiętam. (jak długo?)

Przesyłam filmiki p.  Izabeli,  może niektóre się  powtarzają;  oglądajcie,  utrwalajcie;  ostatnie
dwa to przypomnienie tekstów patriotycznych A. Mickiewicza: ''Śmierć Pułkownika'' i ''Reduta
Ordona'' – te obejrzyjcie koniecznie.

https://www.youtube.com/watch?v=DTY1EI71DCc 

https://www.youtube.com/watch?v=VTRI6JEN718 

https://www.youtube.com/watch?v=s-80YKximrs 

https://www.youtube.com/watch?v=3x20Fjwpg2Y&t=303s 

https://www.youtube.com/watch?v=oNpt6tsxBYA 

https://www.youtube.com/watch?v=TmFUKkPO3bk 

https://www.youtube.com/watch?v=HFxP2Fclu1g 

https://www.youtube.com/watch?v=lqit_i52vMg 

https://www.youtube.com/watch?v=t7ufSo7Y5dM 
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https://www.youtube.com/watch?v=YmXoc6Qqufo 

https://www.youtube.com/watch?v=jbzZfIOp7sk&t=434s 

https://www.youtube.com/watch?v=2xQTwPpjxPI  
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