
22 maja 2020r. 

 

Język polski 

klasa 7b,7e 

 

Temat: Rodzaje podmiotów. Zdania bezpodmiotowe.- powtórzenie.  
 
Cele: 

 wiem, jaką funkcję w zdaniu pełni podmiot, 

 znam rodzaje podmiotów, 

 potrafię wskazać podmiot w zdaniu, 

 potrafię rozpoznać różne typy podmiotu, 

 potrafię rozpoznać zdania bezpodmiotowe. 

 

Czas na powtórzenie wiedzy o częściach zdania.  Zaczynamy od podmiotu. 
 

Na początek wysłuchajcie informacji o podmiocie. Zwróćcie uwagę, jaką funkcję podmiot 

pełni w zdaniu, jakie są rodzaje podmiotów. Myślę, że mówiliście o tym w klasie 5 lub 6: 

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

Notatka:  

 

Podmiot nazywa wykonawcę czynności (osobę, rzecz, zjawisko), którą 

określa orzeczenie, np.  

Chłopiec (kto?) biegnie. 

Babcia (kto?) upiekła pyszne ciasto. 

 

Rodzaje podmiotów: 

 

1. podmiot gramatyczny- wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem 

w mianowniku, np.  

Tata ugotował obiad. – tata- podmiot gramatyczny wyrażony 

rzeczownikiem w   mianowniku  

On kupił samochód. – on- podmiot gramatyczny wyrażony zaimkiem 

 

2. podmiot domyślny – ukryty w osobowej formie czasownika  (możemy 

się go domyślić), np.  

(my) Kupiliśmy książkę.  

  

3. podmiot logiczny- wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem 

w dopełniaczu. Występuje w zdaniach oznaczających brak, nadmiar lub 

niedobór czegoś, np. Ubyło wody.  

 

4. podmiot szeregowy- wyrażony co najmniej dwoma wyrazami,  

np. Ania i Małgosia poszły na spacer. 

 

Są też zdania bezpodmiotowe. Zdanie bezpodmiotowe to takie, w którym 

nie ma podmiotu oraz nie można określić podmiotu na podstawie 

orzeczenia, np. Zachmurzyło się. Wyniesiono książki. 

 

Poniżej notatka o rodzajach podmiotów w formie graficznej: 

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


 

 
 

Autor: TeRys.ka 

 

Zerknijcie również tu: https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-

podmiotow/D1Gv0isE5. Poczytajcie, wykonajcie ćwiczenia on-line, aby 

utrwalić wiedzę. 
 

W zeszycie natomiast wykonajcie poniższe ćwiczenia i przyślijcie do 

sprawdzenia do 27 maja (środa). 
 

Ćwiczenie 1 

W podanych zdaniach podkreśl podmioty. Określ rodzaje podmiotów. 

 

1. W ogrodzie rosną róże, bratki i tulipany. 

2. Chory czeka przed gabinetem lekarza. 

3. Dziś nie ma Ani.  

4. Ona ma świetny humor. 

5. Siedem jest szczęśliwą liczbą. 

6. Lubię filmy przygodowe. 

7. Ania i Bartek poszli na spacer. 

 

Ćwiczenie 2 

Podane zdania przekształć na zdania bezpodmiotowe. 

 

1. Rodzice spakowali walizki. 

2. Dyrektor zabronił przynosić telefony komórkowe. 

3. Ekspedientka zachwalała mleczną czekoladę.  

4. Trener przypomniał zawodnikom zasadzie fair play. 

https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5
https://epodreczniki.pl/a/bez-klopotu-rozpoznasz-typy-podmiotow/D1Gv0isE5

