
 

Uczniowie klasy VI, 

poniżej zamieszczam instrukcje dotyczące samodzielnego opracowania i utrwalenia treści  

z zakresu języka polskiego w domu. Lekcje rozpisane są zgodnie z podziałem godzin 

(zawierają konkretne daty). Przypominam, że w środy mamy 2 godziny języka polskiego. 

 

Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu mailowego pod 

adresem: polski7@interia.pl (odpowiadam na każdą otrzymaną wiadomość). 

 

Wydawnictwo GWO udostępniło dla Was podręcznik i zeszyt ćwiczeń (w formie  

on-line), z których możecie korzystać klikając w poniższe linki (jeżeli ktoś z Was pozostawił 

ćwiczenia w szkole, powinien wydrukować wyznaczone do uzupełnienia strony i wykonać 

zadania): 

- zeszyt ćwiczeń (https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2750); 

- podręcznik (https://wpiszkod.gwo.pl/uzytkownik/zaloguj). 

 

 

Przypominam o rozpoczęciu pracy na platformie Quizizz – informacje o zadaniach i testach 

otrzymujecie ode mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 

W przypadku notatek, które samodzielnie musicie zredagować w domu, możecie skorzystać  

z przesłanych materiałów – wydrukować je i wkleić lub przepisać (wedle Waszego uznania). 

To co zostało zapisane kolorem zielonym powinno znaleźć się w zeszycie / pogrubione 

treści proszę wpisać na kolorowo. Informacje o zadaniach w zeszycie ćwiczeń zaznaczyłem 

na czerwono. 
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Lekcja 

(23 kwietnia 2020 r. – czwartek) 

 Temat:  Wyrazy poza związkami w zdaniu. 

[Podręcznik s. 308 – 310 + ćwiczenia] 

 

1. Mówiliśmy już o tym (przy okazji rozbioru zdania pojedynczego), że w zdaniach możemy 

wyróżnić różne związki wyrazowe, np. 

 

 

 

 

związek główny = podmiot + orzeczenie; 

związki poboczne = pozostałe / występujące w zdaniach związki (np. podmiot + przydawka, 

orzeczenie + okolicznik itp.), które mają charakter nadrzędno – podrzędny; 

szeregi = mają charakter współrzędny (nie da się wskazać wyrazu nadrzędnego i podrzędnego). 

 

2. Przeczytaj i zapisz (oznacz na kolorowo) w zeszycie poniższe definicje. 

 

Wyrazy poza związkami zdania - wyrazy, które nie tworzą związków  

składniowych z innymi wyrazami i nie są częściami zdania. 

             Do wyrazów poza związkami zdania należą: 

 wykrzykniki, np. ej, och, ech, oj, ach; 

 wołacze, np. Tomku!; 

 spójniki, np. i, albo, że, gdyż; 

 partykuły, np. tylko, prawdopodobnie, może, chyba, naprawdę, 

niewątpliwie, po prostu, wcale, zapewne, z pewnością, właśnie, otóż itp. 

 wyrażenia nawiązujące do poprzednich zdań, np. poza tym, 

zgodnie z tym, mimo to, pomimo to itp. 

 wyrażenia określające stosunek osoby mówiącej do treści zdania, np. 

według mnie, w mojej opinii, w moim przekonaniu, bez wątpienia. 

 

 

 

 



 

3. Przepisz poniższe zdania do zeszytu. 

 

a) Podkreśl w nich wyrazy, które są poza związkami (tak jak w pierwszym przykładzie). 

 Niestety, mama nie pozwoliła mi pojechać na wycieczkę. 

 Na pewno poradzisz sobie z tym zadaniem. 

 Jolu, uśmiechnij się! 

 Mateusz, według mnie, zasłużył na nagrodę. 

 Poza tym będzie padać. 

 Możemy wyjechać dopiero jutro 

 

b) Określ funkcję wyrazów, które podkreśliłaś / podkreśliłeś (połącz je strzałką według 

przykładu). 

 bezpośredni zwrot do odbiorcy, 

 nawiązanie do wcześniejszej wypowiedzi, 

 wyrażenie emocji, 

 podkreślenie pewnych treści w zdaniu, 

 podkreślenie pewności sądu, 

 podkreślenie wyrażenia własnej opinii. 

 

4. Przeczytaj i zapisz (oznacz na kolorowo) w zeszycie poniższe definicje. 

 

Wyrazy poza związkami można oddzielić od reszty zdania myślnikami, przecinkami  

lub umieścić je w nawiasie, np. 

Testy – według mnie – motywują do nauki. 

Testy, według mnie, motywują do nauki. 

Testy (według mnie) motywują do nauki. 

 

Wykrzykniki i wołacze oddzielamy od reszty zdania przecinkiem lub wykrzyknikiem, np. 

Och, nie mogę się doczekać testu z języka polskiego! 

Och! Nie mogę się doczekać testu z języka polskiego! 

 

 

 

5. Wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń (s. 101 – 102). 

 


