
Temat: Jaką funkcję pełni przydawka? 

 

Pamiętasz zdanie pojedyncze? To takie, które zawiera jedno orzeczenie. W zdaniu: 

Mały kotek bawi się na kanapie. 

orzeczeniem jest czynność, czyli „bawi się”. Wykonawcą tej czynności, czyli podmiotem jest 

„kotek”. 

Mały kotek bawi się na kanapie. 

W zdaniu tym pozostały jeszcze dwa określenia. One także mają swoją nazwę. 

Dziś poznamy PRZYDAWKĘ. 

 

1. Otwórz podręcznik na s. 261 i przeczytaj głośno „Nową wiadomość”.  

2. Wróć do naszego zdania z początku lekcji. Który wyraz będzie przydawką? 

3. Oczywiście, przydawka to określenie „mały”. 

 

Mały kotek bawi się na kanapie. 

 

4. Zastanów się – wczytując się w informację „Nowa wiadomość”, dlaczego jest to 

przydawka. 

5. „Mały” jest to przydawka, gdyż: 

 jest określeniem rzeczownika „kotek”, 

 jest to przymiotnik, 

 odpowiada na pytanie „jaki?”. 

 

6. Zapisz w zeszycie: 

Mały kotek bawi się na kanapie. 

 

    przydawka  

7. Teraz zapisz definicję – przepisz do zeszytu informację „Nowa wiadomość” (s. 261). 

 

8. Obejrzyj filmik: https://www.youtube.com/watch?v=s2UxA1ACgx8 

 

9. Zróbmy ćwiczenia. Przepisz do zeszytu zdania z z.1/s. 261 i podkreśl w nich 

orzeczenie (dwiema liniami), podmiot (jedną linią) i przydawkę (linią falistą). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2UxA1ACgx8


10. Teraz z z.2/s. 261 przepisz w słupku do zeszytu same przydawki, a następnie napisz, 

na jakie pytanie odpowiada i jaka to część mowy, np. w zdaniu: 

Tomek pije herbatę owocową. 

przydawką jest: „owocowa”, więc wypisujemy i nazywamy część mowy – zapisz:  

owocowa (jaka?) – przymiotnik 

 

11. Wykonaj ustnie zad.3/s. 262 oraz z.4/s. 262. 

12. Zrób w zeszycie z.9/s. 263. 

13. Jeśli masz problem z rozpoznaniem przydawki w zdaniu, obejrzyj lekcję: 

https://www.youtube.com/watch?v=tFfSrYnMBeo 

14. Możesz poćwiczyć rozpoznawanie przydawki w zeszycie ćwiczeń – s. 49 – 51.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tFfSrYnMBeo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi: 

z.1/s. 261 

Mama upiekła placek drożdżowy. (jaki?) 

Krawiec szyje ubrania dla trzech klientów. (ilu?) 

Puszysty (jaki?) kot leżał na kocu z wełny. (z czego?) 

Tomek spędził dwunaste urodziny z przyjaciółmi. (które?) 

 

z.2/s. 261 

owocowa (jaka?) – przymiotnik 

drugą (którą?) – liczebnik 

trzy (ile?) – liczebnik 

z rabarbaru (z czego?) – wyrażenie przyimkowe (przyimek + rzeczownik) 

 

  



z.9/s. 263 

 

 


