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Odmiana rzeczownika i zaimka
Rzeczowniki i zaimki zmieniają w zdaniach swoją formę, są odmienne.

Zadanie:

Wyszukaj w tekście wszystkie rzeczowniki i wpisz je do tabeli w zeszycie z
podziałem na liczbę pojedynczą i mnogą. Rzeczowniki wpisz w mianowniku.

Legendarny król Artur wygrywał dzięki swoim rycerzom wojny z buntownikami i
najeźdźcami. Rycerze Okrągłego Stołu wyruszali w świat, by walczyć ze smokami i
wiedźmami, stawali w obronie niewiast i dzieci. Pokonywali czarnych rycerzy oraz
uwalniali więzione przez nich księżniczki. Doradcą króla był czarodziej Merlin, a jego
najlepszym przyjacielem szlachetny Lancelot. Siedzibą władcy stał się zamek
Kamelot.
liczba pojedyncza

liczba mnoga
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wołacz

o czym?

o kim?

Miejscownik

kim? czym?

Narzędnik

kogo? co?

Biernik

komu?czemu?

W jakim przypadku znajdują się podkreślone rzeczowniki?

Celownik

kogo? czego?

Dopełniacz

kto? co?

Mianownik

Zadanie:
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Legendarny król Artur wygrywał wojny.















Wygrywał wojny dzięki swoim rycerzom.















Wyruszali w świat, by walczyć ze smokami.















Król Artur wygrywał wojny.















Rycerze stawali w obronie niewiast.















Doradcą króla był czarodziej Merlin.















Siedzibą władcy stał się zamek Kamelot.
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Zadanie:

Wyszukaj w tekście zaimki i przyporządkuj w tabeli.

Król Artur spotykał się ze swoimi rycerzami przy Okrągłym Stole. Mieli oni
wyznaczone miejsca, lecz żaden z tych rycerzy nie był ważniejszy od innych.
Każdy z nich składał przysięgę wierności swemu królowi. Zwyczaj ten przetrwał
tamte średniowieczne czasy. Swe własne bractwa rycerskie zakładali później
mieszczanie w Toruniu i Gdańsku. Ich siedziby znajdowały się w Dworze
Artusa. Dziś takie rycerskie bractwa rekonstrukcyjne odtwarzają wydarzenia
historyczne sprzed wieków.

zaimek osobowy

zaimek dzierżawczy

zaimek wskazujący
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Przymiotnik


Przymiotniki określają cechy osób, przedmiotów i zjawisk. Od przymiotników można
utworzyć antonimy. Można je odmieniać jak rzeczowniki (ładna bluzka, czarny kot)
oraz stopniować. Przymiotniki dopasowują się do rzeczowników, są z nimi
związane.

stopień równy (forma podstawowa)

stary

duży

stopień wyższy

starszy

większy

stopień najwyższy

najstarszy

największy
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Stopniowanie przymiotników

Zadanie:

Podkreśl wszystkie przymiotniki i związane z nimi rzeczowniki.

Legendy arturiańskie wywodzą się ze starych mitów celtyckich. W XIII wieku i
następnych stuleciach powstawały kolejne opowieści o szlachetnym królu. Artur
zmieniał się w mądrego władcę, a dzielni rycerze w prawych obrońców. Czytając
dzisiaj te urokliwe legendy, nadal przeżywamy niesamowite przygody Lancelota,
Tristana i Galahada.
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celownik

biernik





   

Mity celtyckie dały początek legendom _______________
(arturiański).







   

Piękna opowieść o Tristanie i Izoldzie zainspirowała
____________ (słynny) kompozytora Ryszarda Wagnera do
napisania dramatu muzycznego.







   

Ze ______________ (szlachetny) Lancelotem przeżywamy
dramatyczne przygody w filmie „Rycerz Króla Artura“.







   

O ______________ (zakazany) miłości Lancelota do pięknej
Ginewry czyta się z zapartym tchem.







   

W jednej z legend rycerze udają się na poszukiwanie
______________ (święty) Graala.

wołacz

dopełniacz



narzędnik

mianownik

miejscown.

Wstaw przymiotniki z nawiasów do zdań, zastosuj odpowiednią formę.
Zaznacz, w jakim przypadku znajdują się przymiotnik z rzeczownikiem.

Zadanie:
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Zadanie:

Wstaw przymiotniki do właściwej kolumny i uzupełnij brakujące formy
stopniowania.
piękniejszy – najsłynniejszy – szlachetny – święty – najbardziej znany
stopień równy
dzielny

stopień wyższy
dzielniejszy

stopień najwyższy
najdzielniejszy
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