
Temat: Główne części zdania – rodzaje podmiotów

1. Powtórzenie:

Podmiot to główna część zdania (i orzeczenie też). Podmiot nazywa wykonawcę czynności w 
zdaniu, np.:

Justyna zachorowała wczoraj wieczorem. (Czynność w tym zdaniu – zachorowała, kto wykonuje tę 
czynność – Justyna, czyli Justyna to podmiot w tym zdaniu)

Mam nadzieję, że wszystko jest jasne :)
Są 4 rodzaje podmiotu – gramatyczny, logiczny, domyślny, szeregowy.

2. Zapisz notatkę do zeszytu:

Rodzaje podmiotów:

Gramatyczny – występuje w mianowniku (odpowiada na pytania kto?, co?), np.:

- Książka leży na stole. (kto? co? książka)

Logiczny – występuje w dopełniaczu (odpowiada na pytania kogo?, czego?), np.:

- Kilka książek leży na stole. (kogo?, czego? książek)
- W sklepie zabrakło mleka. (kogo?, czego? mleka)

Domyślny – nie występuje wprost, np.:

- Jutro jedziemy do kina. (kto? - my, ale w zdaniu słowo „my” nie występuje, musimy się tego 
domyślić).
- Poszli do parku. (kto? oni)

Szeregowy – kilka wyrazów wymienionych razem, np.:

- Pszczoły i osy to owady.
- Premier wraz z ministrami tworzą rząd.
- Mikołaj, Adrian i Janusz chodzą do tej samej klasy.

Nie w każdym zdaniu musi występować podmiot. Są takie zdania, które go nie zawierają. 
Nazywamy je zdaniami bezpodmiotowymi.

np. Już świta. Wybito okno.. Mówi się o podwyżkach.

Ćw. 1. Prawda czy fałsz? Jeśli zdanie jest prawdziwe napisz (P) Jeśli zdanie jest fałszywe napisz (F)

Podmiot jest główną częścią zdania.
O podmiot pytamy się co robi?
Podmiot gramatyczny wyrażony jest rzeczownikiem w mianowniku.
Bez podmiotu nie ma zdania.
Podmiot zawsze stoi na początku zdania.



Podmiot nazywa wykonawcę czynności.

Ćw. 2. W podanych zdaniach podkreśl podmiot i określ jego rodzaj. Pamiętaj, że podmiot to 
wykonawca czynności:

Matka mojego najlepszego kolegi jest nauczycielką. (rodzaj podmiotu………………………….)

Marek i Wojtek idą do szkoły. (………………………………)

Wysokie drzewo rośnie na wzgórzu. (...………………………………)

Kilku robotników odpoczywało po pracy. (………………………………)

Czy znasz już termin egzaminu? (………………………………….)

Z południa nadchodziły chmury. (…………………………………)

Ciocia z wujkiem wyjeżdżają za granicę. (……………………………..)

Kupiliśmy nowy samochód. (………………………………..)

Kilku uczniów nie było na lekcjach. (………………………………)

Pamiętaj! Wszystkie ćwiczenia wykonuj w zeszycie!


