
Lekcja 49 

Temat: Jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego? 

Cel: poznajemy budowę zdania pojedynczego i złożonego. 

Materiały: zeszyt, zeszyt ćwiczeń, e-podręcznik 

Na dzisiejszej lekcji poznacie różnicę miedzy zdaniem pojedynczym i złożonym. Zapiszcie: 

Zdanie pojedyncze to wypowiedzenie, które zawiera jedno orzeczenie. 

Np. Zosia wybrała się z rodzicami na przejażdżkę rowerową. (jedno orzeczenie) 

Wybrała się - orzeczenie 

Zdanie złożone to wypowiedzenie, które ma więcej niż jedno orzeczenie. 

Np. Niedawno mój pies zaginął, ale na szczęście odnalazł go Krzyś.(dwa orzeczenia). 

zaginął - orzeczenie 

odnalazł - orzeczenie. 

Zdanie złożone składa się z dwóch lub więcej zdań pojedynczych, które nazywamy zdaniami 

składowymi. Zdania składowe zazwyczaj połączone są ze sobą za pomocą spójnika. 

W ogrodzie zakwitły piwonie, więc zrobię z nich bukiet. 

Więc - spójnik 

Wykonaj ćwiczenia 1 - 6 w zeszycie ćwiczeń, str. 48 - 50. 

Lekcja 50 

Temat 2 :Zdanie pojedyncze i złożone - ćwiczenia. 

Cel: utrwalamy wiadomości o zdaniu pojedynczym i złożonym. 

Materiały: zeszyt, e-podręcznik. 

W ramach utrwalenia wiadomości o zdaniu pojedynczym i złożonym wykonaj ćwiczenia: 

https://epodreczniki.pl/a/liczymy-orzeczenia-klucz-do-zdan-pojedynczych-i-

zlozonych/D1CVTWY7e 

Lekcja 51 

Temat: Z wizytą w teatrze lalek. 

Cel: Poznajemy wrocławski Teatr lalek, przypominamy podstawowe zasady funkcjonowania 

teatru. 

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę do teatru, w którym głównymi bohaterami są pacynki. 

Dziś z pewnością dowiecie się, czym różni się typowy teatr, w którym występują aktorzy, od 

teatru lalek. 

Wejdźcie na stronę, obejrzyjcie film i wykonajcie ćwiczenia: 

https://epodreczniki.pl/a/z-wizyta-w-teatrze-lalek/DerJVvUiZ 

Lekcja 52 

Temat: Czym różni się zdanie pojedyncze nierozwinięte od zdania pojedynczego 

rozwiniętego? 

Cel: poznajemy cechy zdania pojedynczego nierozwiniętego i rozwiniętego. 

Materiały: zeszyt, zeszyt ćwiczeń. 

Zapiszcie: 

Zdanie pojedyncze nierozwinięte zawiera tylko orzeczenie lub orzeczenie i podmiot. 

Np. Pada. 

Pada deszcz. 

pada - orzeczenie 

deszcz - podmiot 

Zdanie pojedyncze rozwinięte - zbudowane jest z podmiotu, orzeczenia i wyrazów 

określających, czyli takich, które odnoszą się do podmiotu i orzeczenia. 

Grupa podmiotu - to podmiot wraz z wyrazami określającymi podmiot. 

Grupa orzeczenia - to orzeczenie wraz z wyrazami określającymi orzeczenie. 

Np. Od rana pada ulewny, zimny deszcz. 

od rana - określenie orzeczenia 

https://epodreczniki.pl/a/liczymy-orzeczenia-klucz-do-zdan-pojedynczych-i-zlozonych/D1CVTWY7e
https://epodreczniki.pl/a/liczymy-orzeczenia-klucz-do-zdan-pojedynczych-i-zlozonych/D1CVTWY7e
https://epodreczniki.pl/a/z-wizyta-w-teatrze-lalek/DerJVvUiZ


ulewny, zimny - określenie podmiotu 

A teraz wykonajcie ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń: 2, 3, 4, 6 ze str. 51 - 52 w zeszycie 

ćwiczeń. 

Lekcja 53 

Temat: Pisownia wyrazów z „u” i „ó”. 

Cel: utrwalamy zasady dotyczące pisowni wyrazów z „u” i „ó”. 

Lekcja poświęcona jest przypomnieniu i utrwaleniu zasad dotyczących poprawności 

ortograficznej. Zobaczcie, jak uzasadnia pisownię niektórych wyrazów pan Jan  Miodek, a 

następnie wykonajcie ćwiczenia. 

https://epodreczniki.pl/a/proba-krolewskiej-corki/D1CGOe60k 

Powodzenia! 
 

 

https://epodreczniki.pl/a/proba-krolewskiej-corki/D1CGOe60k

