
Drodzy piątoklasiści! 

 
Nim przejdziemy do dalszych zajęć, mam kilka uwag: 

 

1. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu na napisanie pracy, zadania  - po prostu 

napiszcie do mnie, że odeślecie w późniejszym terminie. Wiadomo jaka jest sytuacja! 

2. Proszę o cierpliwość i wyrozumiałość- dociera do mnie kilkadziesiąt prac, każdą 

czytam, poprawiam i odsyłam ( jeśli nie jest zdjęciem- wtedy piszę tylko ocenę, gdyż nie 

mam jak nanieść poprawek). Wiem, że szybko chcielibyście znać oceny, ale nie jestem 

robotem… 
 

Gotowi do dalszych zajęć? Zaczynamy! Idziemy małymi kroczkami do przodu. Dziś dużo 

czytania i trochę pisania w zeszycie, ale za to nie będzie zadania! Piszcie do zeszytu tylko to, 

o co proszę.   

 

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji: Odmiana zaimków. 

 

Jak pamiętacie z poprzednich lekcji poznaliście nową część mowy – ZAIMEK. Jest to część 

mowy, która zastępuje w zdaniu – i nie tylko – inne części mowy. 

 

Zapisz w zeszycie:  Wyróżniamy: 

– zaimki rzeczowne – zastępują rzeczowniki np.: ja, ty, on, kto, co;   

– zaimki przymiotne – zastępują przymiotniki np.: wasz, nasz, czyj; 

– zaimki liczebne -zastępują liczebniki np.: ile 

– zaimki przysłowne – zastępują przysłówki np.: tam, dokąd, skąd;  (koniec notatki) 

 

Zastanawiacie się pewno, po co stosujemy zaimki? 

 

Stosujemy je po to, aby nie powtarzać tych samych  wyrazów w zdaniach!!!! 

 

Np: Ania i Marta są siostrami. Ania i Marta mają tych samych przyjaciół. 

 

Zauważyliście, że powtarzają się dwa rzeczownik: Ani i Marta 

 

Jest to błąd językowy, który często robicie w wypracowaniach! 

 

Jak powinno wyglądać zdanie? 

 

Ania i Marta są siostrami. 

One maja tych samych przyjaciół. 

 

Zauważyliście, że rzeczowniki Ania i Marta zastąpiono …. właśnie zaimkiem rzeczownym 

one. 

 

Zadajmy sobie teraz pytanie: Które części mowy są odmienne? 

 

Czy rzeczowniki, liczebniki, przymiotniki są odmienną częścią mowy? - TAK! 
 Odmieniają się przez przypadki, liczby i rodzaje. 

Czy przysłówki są odmienną częścią mowy?  - NIE! 

Przysłówki nie odmieniają się ani przez przypadki, ani przez liczby, czy rodzaje. 



 

Spróbujmy zatem odmienić zaimki rzeczowne – JA , ON oraz MY– przez przypadki. 

Przerysuj tabelkę do zeszytu. 
 

 

Przypadki „JA” „ON” „MY” 

Mianownik ja on my 

Dopełniacz mnie jego // go nas 

Celownik mnie // mi jemu // mu nam 

Biernik mnie Jego // go nas 

Narzędnik (ze) mną (z) nim (z) nami 

Miejscownik (o) mnie (o) nim (o) nas 

(koniec notatki) 

 

Jak zauważyliście niektóre zaimki mają dwie formy: dłuższą i krótszą np.: 

    mnie  albo     mi 

    jego         albo     go 

Obie formy są poprawne, ale stosowanie ich ma pewne reguły. Oto one: 

 

Zapisz w zeszycie: Dłuższych form zaimków osobowych używamy: 

 

1. Na początku i na końcu zdania np. 

Mnie ta książka bardzo zainteresowała. Pozdrów Anię ode mnie 

 

2. W zdaniach, w których treści są przeciwne np. 

Nie mnie tata okrzyczał, ale ciebie. 

 

3. W połączeniu z wyrazami (z, na, przy, do, obok, w, za, przez) 

np. Na niej ta sukienka leży idealnie. 

 

4. W wypowiedzeniach jednowyrazowych 

np. Komu się nudzi w domu? Mnie. 

 

5. Jest jeszcze taka zasada – bardzo łatwa do zapamiętania: 

przed czasownikami piszemy dłuższą formę, po czasownikach – krótszą. (koniec notatki) 

 

Moi mili, jeżeli będziecie mieć problemy z zaimkami, nie wpadajcie w panikę. Raz jeszcze 

wytłumaczę Wam je, gdy spotkamy się w szkole. 

 

Pozdrawiam- p. Ola 

 


