
25 maja 2020r.  

26 maja 2020r. 

Język polski 

Klasa 7b,7e 

 

 

Temat: Rodzaje orzeczeń- powtórzenie wiadomości.  

 
Cele: 

 wiem, jaką funkcję w zdaniu pełni orzeczenie, 

 znam rodzaje orzeczeń, 

 potrafię wskazać orzeczenie w zdaniu, 

 potrafię rozpoznać różne typy orzeczeń. 

 

 

Temat piątkowy dotyczył podmiotu. Dzisiaj druga część zdania - orzeczenie 

(bez którego, jak wiecie, nie ma zdania). 

 

Wysłuchajcie najpierw informacji  o orzeczeniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=0tgvZHrIXjw.  

 

Jeśli wysłuchaliście uważnie, na pewno przypomnieliście sobie, co to jest 

orzeczenie, jakie są jego rodzaje.  

 

Notatka 

(To trzeba zapamiętać!) 

 

Orzeczenie to część zdania określająca czynność, którą wykonuje podmiot, stan 

lub proces, któremu ktoś lub coś podlega,  

np. Czytam książkę. Karol poszedł na spacer. 

 

Rodzaje orzeczeń: 

 

 orzeczenie czasownikowe (proste) - wyrażone osobową formą 

czasownika, np. Chłopiec pobiegł do mamy.  

 

 orzeczenie imienne (złożone) - składa się z łącznika i orzecznika. 

Łącznikiem jest osobowa forma czasownika „być”, „stać się”, „zostać”. 

W funkcji orzecznika najczęściej występuje rzeczownik lub przymiotnik,  

 

np. Maja jest aktorką.  

jest – łącznik (czasownik „być” w formie osobowej) 

aktorką- orzecznik ( rzeczownik) 

 

 złożone (inne niż imienne)-  

np. stałe związki frazeologiczne, 

połączenia: móc, chcieć, woleć, kazać , chcieć + bezokolicznik 

https://www.youtube.com/watch?v=0tgvZHrIXjw


Poniżej notatka  o orzeczeniu w formie graficznej: 
 

 
Autor: TeRys.ka 

 



Zachęcam, już tradycyjnie, do skorzystanie z e-podręczników. Przeczytajcie 

informacje, wykonajcie ćwiczenia on-line. 

https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91 

 

 

A teraz wykonajcie ćwiczenia w zeszycie i przyślijcie do sprawdzenia do 

piątku, 29 maja. 

 

Ćwiczenie 1  

 

W podanych zdaniach podkreśl orzeczenia. Nazwij ich rodzaj. 

 

1. Moja siostra kupiła nową sukienkę.  

2. Ten mężczyzna jest mistrzem. 

3. Ania wyszła na spacer. 

4. Twój przyjaciel dostał piękny prezent.  

5. Maja została przewodniczącą klasy. 

 

Ćwiczenia 2 

 

W podanych zdaniach podkreśl orzeczenia imienne. Napisz, jaką częścią mowy 

zostały wyrażone orzeczniki. 

 

1. Tatry są najwyższymi górami w Polsce. 

2. Tomek został prawnikiem. 

3. Ania jest sumienna.  

4. Mity są chętnie czytane przez chłopców. 

5. Koncert jest wspaniały. 

 

Ćwiczenie 3  

 

Podkreśl orzeczenia w podanych zdaniach.  

 

1. Na wycieczkę chcę jechać pociągiem. 

2. Za chwilę muszę wyjść na zebranie.  

3. Już mam po dziurki w nosie twoich nieustannych kaprysów. 

4. Nasi koszykarze odnieśli wspaniałe zwycięstwo na mistrzostwach.  

5. Mama kazała mi posprzątać w pokoju.   

https://epodreczniki.pl/a/imienne-orzeczenia-wychodza-z-cienia/DGVDeUo91

