
Język polski – 30.03.2020-03.04.2020 r. 

1 BSI 
Na początek przypominam, że najłatwiejszą (oraz przeze mnie preferowaną) drogą do realizacji zagadnień z 

języka polskiego jest praca poprzez platformę edukacyjną znajdującego się pod adresem http://rjr.lavoros.pl. 

Jeżeli jeszcze nie masz danych do logowania, skontaktuj się ze mną i podaj swój adres e-mail. 

1. Proste i nie takie proste konstrukcje -Zdania pojedyncze w tekstach 

a. Cele – Podręcznik do języka polskiego To się czyta!, część Kształcenie językowe: Strefa języka, 

s. 205–211 

- podział wypowiedzeń na zdania i równoważniki zdań 

- części zdania – podmiot i orzeczenie 

- rodzaje orzeczeń: czasownikowe i imienne 

- zdania bezpodmiotowe 

- zdania oznajmujące, rozkazujące, pytające 

- tworzenie instrukcji obsługi wybranego urządzenia używanego w różnych branżach z 

zastosowaniem zdań rozkazujących 

- terminy: zdanie, równoważnik zdania, zdanie pojedyncze (rozwinięte i nierozwinięte), zdanie 

złożone, orzeczenie czasownikowe, orzeczenie imienne, podmiot, zdanie bezpodmiotowe, 

zdanie oznajmujące, zdanie rozkazujące, zdanie pytające) 

b. Zapoznaj się z Ważnymi wiadomościami zamieszczonymi w Twoim podręczniku na stronach 

205-209.  

c. Wykonaj ćwiczenie interaktywne: https://wordwall.net/play/1125/475/264; Pamiętaj, aby się 

POPRAWNIE podpisać po to, bym mogła Cię zidentyfikować (np. Kowalski A.)!!! 

d. Wykonaj zadanie 6/209; odpowiedź prześlesz za pomocą platformy. 

e. Wykonaj ćwiczenie interaktywne: https://wordwall.net/play/1125/530/349; Pamiętaj, aby 

poprawnie się podpisać - tak, abym mogła Cię zidentyfikować (np. Kowalski Z.)!!! 

Ilość podejść jest nieograniczona! 

Warto wiedzieć! WSKAZÓWKA! 

Zdania, które kończą się wykrzyknikiem, to zdania wykrzyknikowe. Najczęściej w takiej formie 

występują zdania rozkazujące (np. Chodź do mnie!), rzadziej zawierające duży ładunek 

emocjonalny zdania oznajmujące (np. Dzisiaj mamy ładną pogodę!) lub pytające (np. Dokąd 

idziesz?!). 

f. Wykonaj zadanie 2/207; odpowiedź przekaż przez platformę.  

 

 

Na zakończenie wszystkich zadań masz czas do godziny 18:00 w niedzielę 5 kwietnia 2020 r. 

W razie wątpliwości czy trudności możesz się ze mną kontaktować drogą mailową 

(renatajaguscik@zskarlino.pl, poprzez Messenger albo przez wiadomości na platformie edukacyjnej 

http://rjr.lavoros.pl). 

 

Powodzenia! 

Renata Jaguścik-Rudnicka 
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