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Temat: Co już wiemy o czasowniku?  

Witaj, dzisiaj powtórzymy wiadomości o czasowniku. Tę część mowy poznałeś w klasie 4 i w zasadzie 

powinieneś o nim wiedzieć już wszystko. Jeżeli jednak nie pamiętasz, co to za część mowy, otwórz 

podręcznik na str. 114 i przepisz do zeszytu definicję zapisaną na niebieskim tle (na jakie pytania 

odpowiada, co określa i przez co się odmienia).  

NOTAKA DO ZESZYTU W PUNKTACH 

1. Istotne w odmianie czasownika jest to, że ma formy bezosobowe: 

- bezokoliczniki (zakończone na -ć, -c, -ść), np. robić, biec, iść oraz formy zakończone na –no i –to, np. 

zrobiono, umyto. 

2. Wyróżniamy czasowniki dokonane (sugerują, że czynność się skończyła, np. napisał) oraz 

niedokonane (wskazuje, że czynność trwa, np. piszą).  

3. Czasownik ma trzy tryby: oznajmujący, pytający i rozkazujący.  

4. Pamiętaj również o pisowni “nie” z czasownikami. Zawsze “na dystans” czyli oddzielnie, np. 

nie chciał, nie wierzy itd. 

5. W liczbie mnogiej czasownik ma czas męskoosobowy (mos.) i niemęskoosobowy (niemos.).  

Polecenia:  

A) Otwórz podręcznik na str. 114 i wykonaj zad. 2. Przeczytaj tekst maila (na górze strony), znajdź 

osiem czasowników i określ i formę, np. zapomniałem - 1. os., l. poj., r. m., cz. przeszły. 

B) Następnie wykonaj zad. 4, str. 115. Informację o formach bezosobowych znajdziesz w notatce 

powyżej oraz na str. 115 w podręczniku (niebieskie i szare tło). Naszkicuj w zeszycie tabelę. Przykład: 

Czasownik osobowy Czasownik bezosobowy 

górowali budowano 

 

C) W ćwiczeniach wykonaj zad. 1, 2, 4 str. 51-52.  

Objaśnienie:  

W zad. 1. należy zapisać czasowniki, od których utworzono wyrazy, np. budować - budowniczy.  

W zad. 2. szukamy czasowników i je podkreślamy, poniżej w tabeli zapisujemy je w takiej formie 

czasu, jaka była w tekście i jeszcze dopisujemy brakujące czasy, np.  

Cz. teraźniejszy - panuje Cz. przeszły - panował Cz. przyszły - będzie panował 

W zad. 4. wybieramy tylko czasowniki w formie nieosobowej (wiadomo, że w nich nie da się 

określić żadnej formy), a pozostałe łączymy z odpowiadającą im formą, np. służą - 3. os., l. mn., 

cz. teraźniejszy. 

Zadania z lekcji odsyła mi uczeń z numerem 10. 

KACPER I MICHAŁ. PROSZĘ PRZEPISAĆ NOTATKĘ DO ZESZYTU (ZNAJDUJE SIĘ POD TEMATEM 

LEKCJI). NOTATKĘ PRZESYŁA KACPER. 



Powodzenia, 

M. Swobodzian 

 


