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Pagkilala sa Pang-ukol 

Salungguhitan ang lahat ng pang-ukol sa pangungusap. 
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1. Ang mga sariwang prutas ay para kay Lola Nadya. 

2. Ayon sa balita, isang tren ng MRT ang tumirik na naman. 

3. Ang pulong na ito ay hinggil sa mga suliranin ng ating barangay. 

4. Darating na si Tatay mula sa Hong Kong samakalawa. 

5. Ang bata ay pumasok nang walang takot sa madilim na silid. 

6. Ang protestang ito ay laban sa pagtaas ng buwis. 

7. Tungkol kay Marlon ba ang pinag-uusapan ninyo kanina? 

8. Sinamahan niya ang mga Amerikanong turista tungo sa lumang 
simbahan. 

9. Labag sa ordinansa ng lungsod ang manigarilyo sa mga lugar na 
pampubliko. 

10. Ang paghihiwalay ng mga basura ay alinsunod sa patakaran ng 
paaralan. 

11. Ayon kay Emily, hindi pa umuuwi mula sa eskuwelahan si Bitoy. 

12. Nais kang kausapin ni Tomas ukol sa motorsiklong ibinibenta mo. 

13. Si Katie ang panganay na anak nina Romy at Maya. 

14. Kinausap niya ang duktor nang may kaba. 

15. Laging tungkol sa pagnanakaw ang mga balitang ipinalalabas sa 
telebisyon ngayon. 

16. Ang mga bulaklak na ito ay para kay Ate Denise. 

17. Ang binasa kong sanaysay ay hinggil kay Manuel L. Quezon. 

18. May inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Benigno 
Aquino III. 

19. May ginawa ba siya na labag sa Saligang Batas ng bansa?  

20. Ano ang kahalagahan ng impormasyon sa artikulong ito?   

Kakayahan: Naitutukoy ang pang-ukol sa pangugusap 
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1. Ang mga sariwang prutas ay para kay Lola Nadya. 

2. Ayon sa balita, isang tren ng MRT ang tumirik na naman. 

3. Ang pulong na ito ay hinggil sa mga suliranin ng ating barangay. 

4. Darating na si Tatay mula sa Hong Kong samakalawa. 

5. Ang bata ay pumasok nang walang takot sa madilim na silid. 

6. Ang protestang ito ay laban sa pagtaas ng buwis. 

7. Tungkol kay Marlon ba ang pinag-uusapan ninyo kanina? 

8. Sinamahan niya ang mga Amerikanong turista tungo sa lumang 
simbahan. 

9. Labag sa ordinansa ng lungsod ang manigarilyo sa mga lugar na 
pampubliko. 

10. Ang paghihiwalay ng mga basura ay alinsunod sa patakaran ng 
paaralan. 

11. Ayon kay Emily, hindi pa umuuwi mula sa eskuwelahan si Bitoy. 

12. Nais kang kausapin ni Tomas ukol sa motorsiklong ibinibenta mo. 

13. Si Katie ang panganay na anak nina Romy at Maya. 

14. Kinausap niya ang duktor nang may kaba. 

15. Laging tungkol sa pagnanakaw ang mga balitang ipinalalabas sa 
telebisyon ngayon. 

16. Ang mga bulaklak na ito ay para kay Ate Denise. 

17. Ang binasa kong sanaysay ay hinggil kay Manuel L. Quezon. 

18. May inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Benigno 
Aquino III. 

19. May ginawa ba siya na labag sa Saligang Batas ng bansa?  

20. Ano ang kahalagahan ng impormasyon sa artikulong ito?   

Kakayahan: Naitutukoy ang pang-ukol sa pangugusap 


