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Liczebnik

3. Liczebniki i wyrazy podane w nawiasach zapiszcie w odpowiedniej formie gramatycznej.
1,5 (milion) (cz∏owiek) – ..............................................................................................
1,5 (jab∏ko) – ................................................................................................................
1,5 (godzina) – ..............................................................................................................
1,5 (raz) (du˝y) – ..........................................................................................................
2,5 (raz) (du˝y) – ..........................................................................................................
5,7 (raz) (du˝o) – ..........................................................................................................
3 3/4 (raz) (ma∏o) – ........................................................................................................
6,5 (godzina) – ..............................................................................................................
8,2 (tona) (jab∏ko) – ......................................................................................................
3 3/4 (kilogram) (màka) – ...............................................................................................

4. OkreÊlcie formy gramatyczne poni˝szych liczebników porzàdkowych. Nast´pnie
uzupe∏nijcie wniosek.
Liczebnik (z rzeczownikiem)

Liczba

Rodzaj

Przypadek

drugi (dom)
pierwsi (ludzie)
trzecim (rz´dom)
czwartymi (drzwiami)
piàtym (zakr´tem)
szóstà (lekcj´)

Rzeczowniki porzàdkowe odmieniajà si´ przez: ............................................,
............................................, ............................................ .

5. Podane liczebniki zastàpcie jednym wyrazem – liczebnikiem nieokreÊlonym.
Jeden, dwa (…) dziewi´ç to .................................... .
JedenaÊcie, dwanaÊcie (…) dziewi´tnaÊcie to .................................... .
DwadzieÊcia, trzydzieÊci (…) dziewi´çdziesiàt to .................................... .
Sto, dwieÊcie (…) dziewi´çset to .................................... .
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Odmienne cz´Êci mowy

Przebieg zaj´ç
Etapy lekcji

Czas
w minutach

CzynnoÊci nauczyciela i uczniów

Wprowadzenie

3

Rozdajemy uczniom karty pracy. WyjaÊniamy, ˝e lekcja b´dzie
poÊwi´cona powtórzeniu wiadomoÊci o rzeczowniku, czasowniku, przymiotniku, liczebniku i zaimku. Uczniowie dobierajà
si´ w pary.

Badanie (I)
i przekszta∏canie
(I)

15

Prosimy uczniów o przeczytanie tekstu Zgoda na skok i wykonanie w parach zadaƒ dotyczàcych rzeczownika (zadania 1–3).
Wskazany uczeƒ przypomina wiadomoÊci dotyczàce tej cz´Êci
mowy.

Prezentacja (I)

4

Wybrane osoby odczytujà odpowiedzi, pozostali uczniowie
uzupe∏niajà informacje w swoich kartach pracy.

Badanie (II)
i przekszta∏canie
(II)

8

Prosimy uczniów o wykonanie zadaƒ dotyczàcych liczebnika
(zadania 4–5). Przy okazji powtarzamy podstawowe wiadomoÊci na temat tej cz´Êci mowy.

Prezentacja (II)

3

Wybrany uczeƒ prezentuje wyniki pracy grupy.

Badanie (III)
i przekszta∏canie
(III)

20

Uczniowie wykonujà zadania dotyczàce czasownika
(zadania 6–9). Sprawdzamy znajomoÊç tej cz´Êci mowy,
zwracajàc uwag´ na parametry okreÊlajàce jej form´
gramatycznà.

Prezentacja (III)

5

Czworo uczniów odczytuje poszczególne odpowiedzi.

Badanie (IV)
i przekszta∏canie
(IV)

8

Prosimy uczniów o wykonanie zadaƒ dotyczàcych przymiotnika
(zadania 10–11). Wspólnie ustalamy, przez co si´ odmienia
ta cz´Êç mowy, jak si´ stopniuje.

Prezentacja (IV)

4

Troje uczniów prezentuje efekty pracy.

Badanie (V)
i przekszta∏canie
(V)

8

Informujemy uczniów, ˝e na koniec zajmiemy si´ zaimkiem.
Powtarzamy podstawowe informacje o tej cz´Êci mowy oraz
prosimy o uzupe∏nienie tabeli i nazwanie podkreÊlonych
zaimków (zadania 12–13).

Prezentacja (V)

2

Wybrane osoby odczytujà odpowiedzi.

Badanie (VI)
i prezentacja (VI)

5

Wnioskiem z lekcji b´dzie wskazanie cech wspólnych
omówionych cz´Êci mowy (zadanie 14). Po odczytaniu
odpowiedzi (cz´Êci mowy odmienne) przez jednego ucznia,
polecamy zapisaç temat do zeszytu.

Podsumowanie

5

Podsumowujemy prac´ na lekcji, a nast´pnie zadajemy prac´
domowà.

4
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Zdania z∏o˝one wspó∏rz´dnie i podrz´dnie

Test sprawdzajàcy
...........................................................

Wersja B

imi´ i nazwisko

Przeczytaj uwa˝nie tekst, a nast´pnie wykonaj zadania. Na prac´ masz 40 minut.

Pani Przepiórkowska, zwana w ca∏ym Wygwizdowie i przyleg∏ych do tego przedmieÊcia okolicach miasta „Starà Przepiórzycà”, by∏a dawnà znajomà pani Borowiczowej […].
Pani Przepiórkowska trzyma∏a uczniów na stancji*, tote˝ matka wst´pniaka** uzna∏a
za rzecz najstosowniejszà pod opiek´ starej i dobrej znajomej go oddaç. „Stara Przepiórzyca” mia∏a onego czasu trzech synów i dwie córki. Z takà przynajmniej gromadkà
zosta∏a po Êmierci m´˝a, oficjalisty fabryk ˝elaznych, na bruku, a raczej na b∏ocie miasteczka Be∏chatowa. Nie wiadomo nikomu, jakim sposobem z owego b∏ota wybrn´∏a i da∏a
dzieciom jakà takà edukacj´. DoÊç, ˝e najstarszy i najukochaƒszy jej syn Teofil dosta∏
miejsce podleÊnego i zabra∏ ca∏à rodzin´ do siebie. M∏odszy otrzyma∏ urzàd na poczcie,
a najm∏odszy by∏ kancelistà w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim. ˚ycie uÊmiechn´∏o si´ wtedy do starej, ale krótko trwa∏ jego uÊmiech. Wybuch∏o powstanie, m∏odszy
syn znik∏ z domu i wi´cej nie wróci∏. Nie odnalaz∏a nawet jego cia∏a, pomimo ˝e zjeêdzi∏a ca∏à okolic´ wzd∏u˝ i w poprzek. W osiem lat póêniej najstarszy syn Teofil, dobrodziej i opiekun ca∏ej rodziny, zmar∏ nagle w lesie ukàszony przez ˝mij´. Wtedy matka
i dwie siostry sprowadzi∏y si´ do najm∏odszego, Karola, i zamieszka∏y u niego, czyli, jak
w tamtych okolicach miasta bez ˝adnej z∏oÊliwoÊci, przenoÊni, a z zupe∏nà Êcis∏oÊcià
mówiono, usiad∏y mu wszystkie trzy na karku.
Panny Przepiórkowskie nie powychodzi∏y za mà˝, zestarza∏y si´ i uczyni∏y ze swych
nawyknieƒ, usposobieƒ i humorów prawdziwy ocet siedmiu z∏odziei. Starsza z nich by∏a
osobà oko∏o lat czterdziestu i zachowa∏a do tak póênego wieku zdolnoÊç uÊmiechania
si´ w niektórych momentach ˝ycia. M∏odsza z niewiadomych przyczyn tak skandalicznie zbrzyd∏a, ˝e wed∏ug relacji uczniów z klasy siódmej i ósmej najspokojniejsze psy
miejskie, których g∏osu nikt nie s∏ysza∏, szczeka∏y zajadle, gdy przechodzi∏a.
S. ˚eromski, Syzyfowe prace, Warszawa 1975, s. 69.
* stancja – pokój, mieszkanie, niekiedy z wy˝ywieniem, wynajmowane uczniom lub studentom
** wst´pniak – uczeƒ klasy wst´pnej gimnazjum

1. Pierwsze zdanie drugiego akapitu to
A. zdanie z∏o˝one wspó∏rz´dnie.
B. zdanie z∏o˝one podrz´dnie.
C. równowa˝nik zdania.
D. zdanie pojedyncze.
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