
KLASA 8 

TEMAT: Drugorzędne części mowy – powtórzenie wiadomości (przydawka) 

 

1. NOTATKA (uczniowie przepisują do zeszytu lub mogą wydrukować i wkleić) 

Przydawka to część zdania, która wskazuje cechę i właściwości kogoś lub czegoś. Najczęściej jest 

określeniem rzeczownika. Odpowiada na pytania: 

 jaki? jaka? jakie? 

 czyj? czyja? czyje? 

 który? która? które? 

 ile? 

 czego? 

 z czego? 

Przydawka może być wyrażona: 

 przymiotnikiem, np. Ula dostała (jaki?) niebieski sweter. 

 rzeczownikiem, np. Podaj szklankę (czego?) wody. 

 zaimkiem przymiotnym, np. (czyja?) Moja siostra wyjechała na obóz. 

 liczebnikiem, np. Magda przeczytała (ile?) dwie książki. 

                                Zarezerwowaliśmy miejsce w (którym?) trzecim rzędzie. 

 wyrażeniem przyimkowym, np. Rafał bawił się klockami (z czego?) z drewna. 

 

2. Ćwiczenie 1 s. 44 (zeszyt ćwiczeń – uzupełnienie informacji w tabelce o przydawce) 

3. Ćwiczenie 6 s. 210 (podręcznik – pisemnie w zeszycie) 

4. Przypomnienie s. 210 (przeczytać) 

5. Ćwiczenie 7 s. 211 (pisemnie w zeszycie) 

6. Ćwiczenie 8 s. 211 (pisemnie w zeszycie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT: Drugorzędne części mowy – powtórzenie wiadomości (dopełnienie) 

 

1. NOTATKA (uczniowie przepisują do zeszytu lub mogą wydrukować i wkleić) 

Dopełnienie to część zdania, informująca o osobach lub rzeczach powiązanych z wykonywaną 

czynnością i dopełniająca jego treść. Najczęściej jest określeniem czasownika (niekiedy przymiotnika 

lub przysłówka). Odpowiada na pytania przypadków zależnych (prócz mianownika i wołacza): 

 kogo? czego? 

 komu? czemu? 

 kogo? co?  

 z kim? z czym? 

 o kim?  czym? 

Dopełnienie może być wyrażone: 

 rzeczownikiem, np. Sportowiec pragnął wielkiej (czego?) sławy. 

                                   Jan ufa swojemu (komu?) koledze. 

 zaimkiem, np. Ogromna rozpacz (kogo?) jego dręczyła. 

 wyrażeniem przyimkowym, np. Jacek pamiętał (o czym?) o prezencie. 

 bezokolicznikiem, który występuje obok czasownika w formie osobowej,  

np. Andrzej bardzo lubi (co?) pływać. 

 

2. Ćwiczenie 1 s. 44 (zeszyt ćwiczeń – uzupełnienie informacji w tabelce o dopełnieniu) 

3. Ćwiczenie 7 s. 46 (zeszyt ćwiczeń) 

4. Ćwiczenie 8 s. 46 (zeszyt ćwiczeń) 

5. Wykresy zdań pojedynczych (praca samodzielna – uczniowie podpisują wszystkie części 
zdania na wykresie). 
 

Uczynna Magda pomaga siostrze w lekcjach. 

Starsi uczniowie rozmawiają o ciekawej książce. 

  

 

 

 

 

 

 



TEMAT: Drugorzędne części mowy – powtórzenie wiadomości (okolicznik) 

1. NOTATKA (uczniowie przepisują do zeszytu lub mogą wydrukować i wkleić) 

Okolicznik to część zdania, która informuje o sposobie w jaki została wykonana czynność, a także  

o miejscu, czasie, przyczynie, skutku lub celu danej czynności. Najczęściej jest określeniem 

czasownika. Odpowiada na pytania: 

jak? gdzie? kiedy? skąd? dokąd? w jaki sposób? dlaczego? po co? w jakim celu? jak długo?  

z jakiego powodu? pod jakim warunkiem? mimo co? 

Okolicznik może być wyrażony: 

 przysłówkiem, np. On (jak?) cierpliwie przygotowywał prezentację. 

 rzeczownikiem, np. Jarek uczył się (kiedy?) nocami. 

                                   Burza przeszła (w jaki sposób?) bokiem. 

 zaimkiem przysłownym, np. (gdzie?) Tam poeta wiódł spokojne życie. 

 wyrażeniem przyimkowym, np. Idę do sklepu (po co?) po jabłka. 

 bezokolicznikiem,  np. Brat poszedł (w jakim celu?) robić śniadanie. 

 imiesłowem przysłówkowym, np. (w jaki sposób?) Płacząc odchodziła w siną dal. 

 

2. RODZAJE OKOLICZNIKÓW (uczniowie przepisują do zeszytu lub mogą wydrukować i wkleić) 

 

 

NAZWA PZRYKŁADOWE ZDANIE PYTANIE 

Okolicznik miejsca 

Maria stała przed domem 
Marta wróciła z Francji. 
Płynę do Szwecji. 
Kasia jest w kinie. 
Gołąb siedział pod dachem. 

gdzie?  
skąd?  
dokąd? 

Okolicznik czasu 

Jutro to zrobię. 
Nazajutrz rano udali się na policję.  
Teraz zjesz mi tę zupę. 
Za dziesięć minut odjeżdża twój pociąg. 
Wrócił przed północą. 
Czasami bywam w Londynie. 

kiedy?  
od kiedy?  
do kiedy? 

Okolicznik celu 

Zawiozę garnitur do prania. 
Marian walczył wyłącznie dla sławy. 
Henryk Sienkiewicz pisał ku pokrzepieniu serc. 
Sławomira idzie po mleko. 
Jedziemy na urlop.  
Chętnie przychodzę z pomocą. 
Przyjechałem jeść.  
Pójdę tam, by zobaczyć, czy Maria skończyła. 

na co?  
po co?  
w jakim celu? 

Okolicznik przyczyny 

Stąd powstał ten kłopot. 
Kupił jej to futro dla świętego spokoju.   
Żołnierze przymierali głodem. 
Zmęczył się od jazdy. 

z jakiej przyczyny? 
z jakiego powodu? 
dlaczego? 
 czemu?  

Okolicznik sposobu 

Spojrzał wyzywająco. 
Klienci robią zakupy przez Internet. 
W tym mieście samochody jeżdżą stadami. 
Mówił z zaangażowaniem. 

jak?  
w jaki sposób? 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okolicznik_celu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okolicznik_przyczyny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okolicznik_sposobu


Okolicznik skutku 

Kasia opaliła się na czerwono. 
Walczyli do upadłego. 
Krzyczano aż do ochrypnięcia. 
Nadaremnie nasłuchiwał odgłosów. 
Ola bezskutecznie ratowała psa. 
Uczył się na piątki. 
Walczyli aż do zwycięstwa. 
Zamęczyli go na śmierć. 
Pytała go o to do znudzenia. 

z jakim skutkiem?  
z jakim rezultatem?  
z jakim wynikiem? 

Okolicznik porównawczy 
Uparł się jak osioł.  
Gnał niczym błyskawica. 

jak?  
w jaki sposób? 

Okolicznik warunku 
Wyjdę na rower, jeśli przestanie padać. 
Przy szczęściu może to uczynię. 

pod jakim 
warunkiem? 

Okolicznik stopnia i miary 

Bardzo lubię wiosnę. 
Jest od niej wyższy o głowę. 
Zaczekajcie chwilę! 
Korzenie tego drzewa sięgają do dwóch metrów. 
Odwiedzam ją co niedzielę. 
Szedłem dwa kilometry. 
Jedziemy zbyt wolno. 
Ważę pięćdziesiąt kilogramów. 

 

jak?  
jak dużo?  
jak daleko?  
jak bardzo?  
w jakim stopniu?  
jak często?  
jak szeroko?  
jak głęboko? 
z jakim natężeniem? 
ile? 

Okolicznik przyzwolenia Mimo problemów udało mi się to skończyć mimo co? 

 

3. Ćwiczenie 1 s. 44 (zeszyt ćwiczeń – uzupełnienie informacji w tabelce o okoliczniku) 

4. Ćwiczenie 9 s. 211 (podręcznik – pisemnie w zeszycie) 

5. Ćwiczenie 9 s. 47 (zeszyt ćwiczeń) 

6. Ćwiczenie 11 s. 47 (zeszyt ćwiczeń) 

7. Wykresy zdań pojedynczych (praca samodzielna – uczniowie zadają pytania i podpisują 
wszystkie części zdania na wykresie). 
 

Dziś upiekłam z babcią pyszny placek drożdżowy. 

Z powodu bólu głowy sprytny Jaś nie poszedł rano do szkoły. 

Współcześni klienci często robią duże zakupy przez Internet. 

  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Okolicznik_skutku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okolicznik_por%C3%B3wnawczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okolicznik_warunku

