
 

Temat: Czym się różni zdanie pojedyncze nierozwinięte od rozwiniętego? 

Na dzisiejszej lekcji otrzymacie odpowiedź na pytanie zawarte w temacie.  

Zanim to wyjaśnimy, krótka powtórka: 

Zdanie pojedyncze zawiera tylko jedno orzeczenie wyrażone osobową formą czasownika. 

Np.: Mama gotuje obiad. 

Ptaki budują gniazda. 

Adam zostanie przewodnikiem górskim. 

1. Zapiszcie w zeszycie notatkę. Możecie zapisad ją kolorem. 

Zdanie pojedyncze nierozwinięte  składa się: 

 tylko z orzeczenia – Pada. / Chodźmy. / Stój! / Zaczekasz?, 

lub  tylko z podmiotu i orzeczenia – Deszcz pada. / Ludzie rozmawiają. / Piotr wrócił. 

  

Zdanie pojedyncze rozwinięte składa się z podmiotu, orzeczenia i określeo, jest więc bogatsze w 

treśd. 

 Np.: 

(czyja?)Moja mama gotuje ( co?) obiad. 

( kiedy?)Wczoraj kupiłem (komu?)sobie( co?) buty. 

2. Czas na dwiczenia. 

Otwórzcie podręczniki na stronie 318 i wykonajcie zadanie 1. Na pewno poradzicie sobie bez 

problemu. 

Kolej teraz na zeszyt dwiczeo. Tam wykonajcie dw. 1,2,3str 51 oraz 4 str.52.  

Chętni uczniowie mogą zmierzyd się z dw. 5 str. 52. 

3. Na zakooczenie krótki quiz na stronie 

http://pisupisu.pl/klasa5/zdania-pojedyncze-rozwiniete-i-nierozwiniete  

Podpowiedzi do dwiczeo 

Zdanie pojedyncze nierozwinięte i rozwinięte  

1. • Wypowiedzenie, które zawiera tylko orzeczenie lub orzeczenie i podmiot, nazywamy zdaniem 

nierozwiniętym.  

• Zdanie rozwinięte składa się z orzeczenia, podmiotu i określeo tych części zdania.  

https://eszkola.pl/jezyk-polski/orzeczenie-9248.html
https://eszkola.pl/jezyk-polski/orzeczenie-9248.html
https://eszkola.pl/jezyk-polski/podmiot-9255.html
https://eszkola.pl/jezyk-polski/orzeczenie-9248.html
https://eszkola.pl/jezyk-polski/podmiot-9255.html
https://eszkola.pl/jezyk-polski/orzeczenie-9248.html
http://pisupisu.pl/klasa5/zdania-pojedyncze-rozwiniete-i-nierozwiniete


2. • Kolorowe czasopisma zawierają wiele fotografii.  

• Wybitny fotoreporter otrzymał nagrodę za zdjęcia.  

• Wczoraj ukazał się pierwszy numer nowego komiksu.  

3. • Podczas wycieczki dzieci pójdą do muzeum.  

• Kolejne spotkania kółka teatralnego odbywają się co tydzieo.  

• Asia pisze listy do babci.  

4. Np.  

(czyj?) Mój przyjaciel uśmiechnął się (jak?) radośnie.  

Telefon (czyj?) taty dzwonił (jak?) długo.  

Tomek (jak?) pilnie uczy się (czego?) francuskiego.  

(jaki?) Zdolny fryzjer strzyże (jak?) idealnie.  

Ola poszła (dokąd?) do kina (z kim?) z przyjaciółką.  

Magda zjadła (ile?) pięć (czego?) pączków.  

Karol zapomniał (o czym?) o spotkaniu.  

Znajomi odwiedzą (kogo?) mnie (kiedy?) w maju.  

(czyja?) Moja siostra (jak?) dobrze się uczy.  

*5. Np.  

• Wczoraj w mieście podał niewielki deszcz.  

• Nowy pies Kamili biednie szybko.  

• Młoda artystka maluje piękne, oryginalne pejzaże.  

• Mały kot uciekł niedawno przed psem.  

 


