
JĘZYK POLSKI KL. VIII 

Temat: Budowa zdania pojedynczego - przypomnienie. Zdania złożone - ćwiczenia 

utrwalające 

 

Na dzisiejszym i jutrzejszym spotkaniu bardzo Was proszę o solidne działania 

dotyczące składni. Przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń koniecznie trzeba 

przypomnieć sobie wiadomości z tego działu nauki o języku. 

Zdanie pojedyncze - główne części zdania: 

1. Wyróżniamy następujące rodzaje podmiotów: 

 

 gramatyczny 

Uczniowie odrabiają zadania. 

(rzeczownik lub inna część mowy w mianowniku) 

 

 szeregowy 

Córka i mama rozmawiają o zakupach. 

(w funkcji podmiotu - szereg) 

 

 logiczny (w dopełniaczu) 

W sklepie zabrakło chleba. 

(orzeczenie informuje o braku lub nadmiarze czegoś) 

 

 domyślny 

Pomogłam starszej pani. 

(nie jest zapisany, wynika - domyślamy się - z formy czasownika) 

 

2. Wyróżniamy następujące rodzaje orzeczeń: 

 

 czasownikowe 

Nastolatki zaskoczyły swoimi postawami. 

(wyrażone najczęściej osobowymi formami czasownika, uwaga na formy czasu 

przyszłego złożonego) 

 

 imienne 

Ten obraz był taki piękny.             

był - łącznik (inne: stać się, zostać) 

piękny - orzecznik ( inne, najczęściej spotykane oprócz  

przymiotnika, to rzeczowniki w narzędniku, zaimki) 

 

 



3. Drugorzędnymi częściami zdania są: 

 

- przydawki - zawsze określenia rzeczowników, 

- dopełnienia - najczęściej określenia czasowników lub ich form - imiesłowów 

odpowiadające na pytania przypadków zależnych ( kogo? czego? .......................... 

..................................................................................................................) ,- proszę 

uzupełnić, kończąc na Miejscowniku 

- okoliczniki - zazwyczaj określenia czasowników wskazujące na okoliczności 

czynności lub stanów; wyróżniamy okoliczniki : 

o czasu - kiedy?, jak długo? 

o miejsca - gdzie?, którędy?, skąd? dokąd? 

o celu - po co? 

o sposobu - jak? 

o przyczyny - dlaczego? 

o warunku - pod jakim warunkiem? 

o przyzwolenia - mimo czego?, wbrew czemu? 

o stopnia i miary - jak bardzo? 

 

Wszystko o zdaniach złożonych znajdziecie w Waszych podręcznikach na str. 54-

55, 65-66, 73, 97, 121. 

 

Zaproponowane zadania podzielcie na dwie części. Wszystkie obowiązują chętnych. 

Każdy z Was, zgodnie ze swoim uznaniem, może nie wykonywać do pięciu zadań. 

Powodzenia! Polecam wzajemne konsultacje i wsparcie. Ja też jestem do Waszej 

dyspozycji. Apeluję o solidne podejście do swoich obowiązków. Kto z Was zalega z jakąś 

pracą u innych nauczycieli, proszę, aby jak najszybciej uzupełnił. Liczę na Waszą 

odpowiedzialność i tego Wam życzę. 

                                                                                                                                                    

p. Polak 


