
TEMATY LEKCJI KLASA VI 

 
1.  TEMAT: POZNAJEMY TRYBY W ZWYKŁYM TRYBIE PRACY. POWTÓRZENIE. 

ZADANIE 1. Uzupełnij odmianę czasowników zgodnie z opisem.  

Przypuszczenie, możliwość  
1. os.  

2. os.  

3. os.  

pojechałbym  

...................................................... 

...................................................... 

pojechalibyśmy  

...................................................... 

...................................................... 

Rozkaz, prośba  
1. os.  

2. os.  

3. os.  

...................................................... 

jedź  

..................................................... 

...................................................... 

jedźcie  

...................................................... 

Informacja, stwierdzenie faktu  
1. os.  

2. os.  

3. os.  

..................................................... 

...................................................... 

jechała  

...................................................... 

...................................................... 

jechały  

ZADANIE 2. Podkreśl czasowniki w formie osobowej i określ, w jakim trybie zostały użyte.  

Musisz pojechać do babci.                                                            Niech stanie się cud!  

Wróciłybyście przed moim wyjazdem?                                       Złapali ich na gorącym uczynku.  

Masz zdjąć tę sukienkę!                                                               Chętnie zjadłbym jabłko. 

 

ZADANIE 3. Utwórz zdania z podanymi zwrotami. W każdym przykładzie użyj innego trybu.  

nauczyć się do klasówki 

napisać pracę 

odnieść sukces 

ZADANIE 4. Zapisz, co należy zrobić, żeby dobrze wypaść na sprawdzianie. Użyj czasowników w trybie rozkazującym.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10. 

 

 
 TEMAT: OJEJ! NOWA CZĘŚĆ ZDANIA DO ZAPAMIĘTANIA – WYKRZYKNIK. 

podręcznik, s. 271–272  

ZADANIE 1. Oceń prawdziwość poniższych informacji dotyczących wykrzyknika. Zaznacz P, jeśli informacja jest 

prawdziwa, lub F – jeżeli jest fałszywa.  

Wykrzyknik to nieodmienna i 

niesamodzielna część mowy.  

 

P  F  

Nieodmienne części mowy zmieniają 

swą formę gramatyczną w zdaniu.  

 

P  F  

Wykrzyknikami mogą być niektóre 

wyrazy dźwiękonaśladowcze.  

P  F  



 
Wykrzyknik może uwydatniać 

uczucia.  

 

P  F  

Wykrzykniki często występują w 

mowie potocznej.  

P  F  

ZADANIE 2. Uzupełnij tabelę właściwymi przykładami.  

Wykrzykniki wyrażające 
emocje i doznania  

Wykrzykniki służące do 
zwracania się do odbiorcy  

Wykrzykniki będące 
zapisem odgłosów, 

dźwięków  

ZADANIE 3. Uzupełnij dialog wykrzyknikami.  

– .......................................!  

– .......................................!  

– Pójdziesz ze mną do sklepu?  

– Dobrze, pójdę!  

– .......................................! Czerwone światło!  

– .......................................! Nie zauważyłam.  

– .......................................! Przepraszam! Zmiana planu…  

– Co się stało?  

– Zapomniałam pieniędzy. 

ZADANIE 4. Zaznacz zestaw wyrazów, który nie zawiera wykrzyknika.  

a) pod, och, trzask  

b) bum, ale, dam  

c) aha, bzz, chlup  

d) ja, tam, co  

ZADANIE 5. Wskaż zestaw, który zawiera dwa 

wykrzykniki.  

a) halo, od, bęc, ty  

b) bo, lub, więc, ojej  

c) tam, wam, u, do  

d) spod, on, przy, że  



ZADANIE 6. Zapisz poprawnie zdania, w których użyto wykrzykników. Pamiętaj o znakach interpunkcyjnych.  

(aha już rozumiem)  

..................................................................................................................................................................................... 

(hura wygraliśmy ten mecz)  

........................................................................................................................................................................... .......... 

(ach tam jest naprawdę pięknie)  

.............................................................................................................................................................................. 

(oj chyba powinienem iść do dentysty)  

.............................................................................................................................................................................. 

ZADANIE 7. Ułóż zdania poprzedzone podanymi wykrzyknikami.  

A! 

.....................................................................................................................................................................................  

hop! 

..................................................................................................................................................................................  

Ciiiiiii! 

...................................................................................................................................................... ............................... 

O! 

..................................................................................................................................................................................... 

Brrrrr! 

..................................................................................................................................................................................... 

Ufff! 

..................................................................................................................................................................................... 

ZADANIE 8. W podanym zdaniu nazwij części mowy.  

Ojej, twoja młodsza siostra nieuważnie przekroczyła ulicę na czerwonym świetle!  

 

 Praca domowa: – dla wszystkich: polecenie 4. z podręcznika, s. 272; 

 

 TEMAT: JAK PARTYKUŁA MOŻE ZMIENIĆ ZNACZENIE WYPOWIEDZI? 

 
podręcznik, s. 273–274  

ZADANIE 1. Zapisz zdania, w których dzięki poznanym partykułom  
a) wzmocnisz wypowiedź:  

...............................................................................................................................................................................  

b) zadasz zapytanie:  

............................................................................................................................................................................... 

c) zaprzeczysz:  

...................................................................................................................................................................... ......... 

d) wyrazisz rozkaz lub życzenie:  

..............................................................................................................................................................................  

e) wyrazisz przypuszczenie:  

............................................................................................................................................................................... 

Partykuły podkreśl kolorowym mazakiem. 

ZADANIE 2. W poniższej rozsypance zaznacz pętlą partykuły.  

niech wasz ponieważ bynajmniej  

naprawdę halo troje  

twój - że tak  

hej nie czy przed bum  

zza oby swój  

szum bynajmniej mży  



niestety - by - li  

choćby 

 

ZADANIE 3. Wskaż zestaw, który nie zawiera partykuły.  

a) spośród, niech, pod, z  

b) ojej, albo, no, ona  

c) trach, ale, lub, ja  

d) nie, od, gdyż, oni 

 

ZADANIE 4. Oceń prawdziwość poniższych informacji dotyczących partykuły. Zaznacz P, jeśli informacja jest 

prawdziwa, lub F, jeżeli jest fałszywa.  

Partykuła to nieodmienna i 

niesamodzielna część mowy.  

 

P  F  

Partykuła może zmieniać znaczenie i 

sens wypowiedzi.  

 

P  F  

Dowiedziałem się, że w lesie panuje 

ogromna susza. W podanym zdaniu 

zastosowano partykułę.  

 

P  F  

Zróbże prędzej ten projekt! W 

podanym zdaniu zastosowano 

partykułę.  

P  F  

ZADANIE 5. Z ramki poniżej wybierz właściwe partykuły i wstaw je w wykropkowane miejsca w zdaniach. 

Następnie określ, jaką pełnią funkcję.  

czy • nie • by • niech • że  

 

                                                                                                                funkcja partykuły  

 
Zrób............... wreszcie porządki w przyborach szkolnych!  

............... podejmiesz się tego zadania?  

Mógł…..… nas uprzedzić, że dziś nie przyjdzie.  

............... się spełnią wszystkie twoje marzenia.  

............... zmieniam moich poglądów.  

A  funkcja 

pytająca  

 

B  funkcja 

rozkazująca  

 

C  funkcja 

przypuszczająca 

  

D  funkcja 

przecząca  

 

E  funkcja 

wzmacniająca 

 



 

 Praca domowa: – dla wszystkich: polecenia 8. i 9. z podręcznika, s. 274. 

 

 

 CZĘŚCI ZDANIA – POWTÓRZENIE 2 LEKCJE. 

ZADANIE 1. Dwa okoliczniki występują w zdaniu:  

A. Przed chwilą spadł deszcz.  

B. Stamtąd nie wrócisz tak szybko.  

C. Poszły do babci zanieść sok i dżemy.  

D. Nie masz racji w tej sprawie.  

ZADANIE 2. Orzeczenie imienne występuje w zdaniu:  

A. Za chwilę będzie padał deszcz. 

 B. Biegnijmy i ukryjmy się przed deszczem.  

C. Stał na końcu kolejki.  

D. Będzie kapitanem naszej drużyny.  

ZADANIE 3. Podmiot domyślny występuje w zdaniu:  

A. On już dawno powinien wrócić.  

B. Odnieś to na miejsce!  

C. Zabrakło nam soli do ogórków. 

 D. Rodzice z dziećmi świetnie się bawili na festynie.  

ZADANIE 4. Wskaż informację, która nie jest prawdziwa:  

A. Przydawka może być wyrażona rzeczownikiem w dopełniaczu.  

B. Orzeczenie czasownikowe może się składać z dwóch wyrazów.  

C. Okolicznik jest określeniem czasownika lub rzeczownika.  

D. W funkcji dopełnienia może wystąpić zaimek.  



ZADANIE 5. W zdaniu: Maciej od wczoraj jest moim najlepszym kolegą nie ma:  

A. orzecznika.  

B. spójnika.  

C. przydawki.  

D. okolicznika.  

ZADANIE 6. Dopisz przydawki do podanych rzeczowników. Wyraź je na 4 różne sposoby.  

A. deszcz  

B. samochód  

C. rzeka  

D. torba  

ZADANIE 7. Podane zdania przekształć w wypowiedzenia bezpodmiotowe.  

A. Wczoraj sąd ukarał sprawców kradzieży.  

B. Ktoś zjadł wszystkie ciastka.  

C. Pracownicy zebrali jabłka w sadzie.  

D. Dobrze ukryli rodowy skarb. 

ZADANIE 8. Zamień równoważniki w zdania.  

A. Cisza! 

 B. Uwaga, pociąg!  

C. Nie deptać trawników!  

D. Co za dużo, to niezdrowo.  

ZADANIE 9. Wskaż zestaw, w którym występują tylko wyrazy z przydawkami.  

A. padał deszcz, jasne słońce, ogromna tęcza  

B. duży parasol, ślady na piasku, jedzenie pizzy  

C. koniec kolejki, jechał szybko, rzeka Wisła  

D. naszej paczki, jadł ze smakiem, spadek ciśnienia 

ZADANIE 1. Wskaż poprawne odpowiedzi. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F, jeśli informacja 

jest niezgodna z prawdą.  

 
Zdanie oznajmujące może kończyć 

się pytajnikiem.  

P  F  



Zdanie pytające może być 

jednocześnie zdaniem 

wykrzyknikowym.  

 

P  F  

Zdanie rozkazujące zawsze kończy 

się wykrzyknikiem.  

P  F  

ZADANIE 2. Wskaż poprawne dokończenie zdania.  

W zdaniu                       Piotra nie widziałem już od kilku miesięcy  

 
a) orzeczeniem jest nie widziałem, a podmiotem rzeczownik Piotr. 

 b) orzeczeniem jest nie widziałem, a podmiotem rzeczownik miesięcy.  

c) występuje podmiot domyślny, a orzeczeniem jest nie widziałem.  

d) orzeczenie to widziałem, a podmiot to Piotra.  

ZADANIE 3. Wyrazy i wyrażenia zaznaczone pogrubionym drukiem pełnią w zdaniach różne funkcje. Jakie? Z 

kolumny 2. wybierz poprawne określenia. 

1.  2.  
A. Od wielu lat marzyłem o wyjeździe w ciepłe 

kraje.  

a) przydawka  

B. Wróciłaś bardzo późno.  b) dopełnienie  

C. Szedł ulicą.  c) orzeczenie  

D. Do drzwi zapukał nieznajomy.  d) podmiot  

E. Wyszedł z tego bez szwanku.  e) okolicznik  

F. Ogromne fale wzbudzały strach turystów.  f) okolicznik  

ZADANIE 4. Wskaż zdania z poprawnie zaznaczonymi związkami głównymi.  

a) Rozglądał się wokół siebie niespokojnie.  

b) Oni od rana pracują nad rozwiązaniem tego problemu. 

 c) Paweł oddał Ernestowi pożyczoną wcześniej książkę.  

d) Ja do dziś niewiele o tym wszystkim wiem. 

 

ZADANIE 5. Poniżej zamieszczono kilka wypowiedzeń. Obok każdego z nich wstaw: literę P – jeśli jest to 

zdanie pojedyncze, lub ZW – jeśli zdanie jest złożone współrzędnie, lub ZP – jeśli zdanie jest złożone 

podrzędnie, lub R – jeśli jest to równoważnik zdania.  

Zupełnie nie rozumiem jego zachowania. .......................  

Brakuje mi twoich żartów i zawsze uśmiechniętej twarzy. .......................  

Słyszałem o tym incydencie, ale osobiście nie mogę w to wszystko uwierzyć. .......................  

Coś pisał, aż wreszcie zamknął zeszyt. .......................  

Nareszcie wakacje! .......................  

Wyjdź stąd! .......................  

Wróciłam w piątek rano i jeszcze tego samego dnia poszłam do nich z wizytą. .......................  

Czekam na ciebie, bo mam ci coś ważnego do powiedzenia. ....................... 

ZADANIE 6. Zdania pojedyncze umieszczone w kolumnach połącz spójnikami i zaimkami, tak aby powstały 

logiczne zdania złożone.  

 
Zaskoczyli nas całkowicie,  

Czytałem o tym sporo,  

Kto dał ci prawo,  

Przeczytałam powieść,  

Mówiliście nam wtedy,  

Nie wiedziałem,  

więc  

że  

czyj  

którą  

ponieważ  

by  

szalik leży na krześle.  

wcześniej nic nie zapowiadało 

ich działań.  

decydować za innych?  

mi poleciłaś.  

mogę wam to wyjaśnić.  

na to jeszcze przyjdzie pora. 



 

 


