
Lekcja 14-05-20 

Temat: Tryby czasownika – ćwiczenia utrwalające. 

1.Przypomnienie wiadomości na temat trybów czasownika – ustnie w czasie spotkania. 

2.Wykonaj ćwiczenia utrwalające umiejętność rozpoznawania trybu orzekającego, rozkazującego, 

przypuszczającego. 

I W wypowiedziach zasłyszanych w biurze podróży podkreśl czasowniki:                                                                                            

- w trybie orzekającym – na zielono,                                                                                                                                                             

- w trybie rozkazującym – na czerwono,                                                                                                                                                                       

- trybie przypuszczającym – na niebiesko. 

Znajdź coś ciekawego!                 Rezerwuję bilety!                    Wybrałbym Islandię!                   Mama 

niech wybiera!                Zrezygnowaliśmy ze względu na upał.                     Moglibyśmy pojechać choć 

raz do Toskanii! 

II W kąciku złotych myśli klasy 6 podkreśl na czerwono czasowniki w trybie rozkazującym,                                                             

a na zielono – w trybie orzekającym. 

Uśmiechnij się! Jutro też jest dzień.                W czasie odpowiedzi nie trzymaj języka za zębami.                                               

Kto rano wstaje, ten się nie spóźnia.                Prawdziwych przyjaciół poznasz na klasówce.                                                              

Nie kupuj kota w worku w sklepiku szkolnym.             Przerwa trwa krótko. Nie dziel włosa na czworo,                                      

bo nie zdążysz. 

III Utwórz odpowiednie formy czasowników podanych w nawiasach. Zastosuj właściwy tryb. 

                         Tryb przypuszczający:                                                                                                                                                          

…………………………….. mi pomóc w lekcjach?              ( móc )                                                                                                                                      

Może ona ……………………… w naszej drużynie.           ( zagrać )                                                                                                               

……………………………. psa na spacer, ale pada deszcz.              ( wziąć ) 

                               Tryb orzekający:                                                                                                                                                                  

Znowu……………………….. do południa, ty śpiochu.             ( spać )                                                                                                             

Koledzy z ochotą ………………………… ze mną jutro do kina.            ( pójść )                                                                                               

……………………………… tą drogą bez końca.               ( iść ) 

                                   Tryb rozkazujący:                                                                                                                                                              

Proszę, ……………………………….. mój portret.               ( namalować )                                                                                                         

…………………………… wentylator, bo jest bardzo duszno.                ( włączyć )                                                                                         

……………………………. nam wasze ulubione zakątki miasta.                  ( pokazać ) 

IV Zmień zdania wyrażające rozkaz na grzeczniejsze, wyrażające prośbę lub życzenie. Zastosuj tryb 

przypuszczający. 

Nie garb się tak!                  Posprzątaj pokój!                       Wyprowadź psa!                Weź się do roboty!                                                 

Odrób lekcje!                        Wynieś pudełka do piwnicy! 

V Ułóż dwie listy: swoich marzeń i swoich postanowień. W pierwszej użyj trybu przypuszczającego,                                        

w drugiej -  trybu orzekającego. 

            Lista marzeń:                                                                Lista postanowień:                                                                                      

Wybrałabym się na bal.                                                    Pójdę na dyskotekę. 


