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Sprawdzian wiadomości i umiejętności z zakresu składni dla klasy VIII 

 

1. Podkreśl rzeczowniki pełniące funkcję przydawki w niżej podanych zdaniach.  

a) Nigdy nie dbałem o pochwałę świata. 

b) Na placu zgromadził się tłum żołnierzy. 

c) Miasto Kraków było dawną stolicą Polski. 

 

2. Uzupełnij zdania rzeczownikami występującymi w roli okolicznika. 

a) Zebranie harcerzy odbyło się (gdzie?) ………………………………  

b) Mimo zmęczenia pracowaliśmy (jak?) …………………………………  

c) ……………………….(kiedy?)udaliśmy się na spoczynek. 

 

3. Podkreśl przymiotniki. Obok, w nawiasie, napisz,  jaką pełnią funkcję w zdaniu. 

a)     Noce były ciepłe i krótkie. 

b)    Pracowity szybciej osiągnie cel. 

c) Ptasie gniazda zapełniły się pisklętami. 

 

4. W podanym niżej tekście zaznacz literą - P - zdania pojedyncze, a literą - Z - zdania złożone. 

„Staś począł się przypatrywać Arabom. / / Spali wszyscy mocno. / /Mogli się wkrótce przebudzić, ponieważ noc 

miała się ku końcowi. / / Trzeba było działać zaraz. / / Chwila nadeszła / / Chłopak wygiął się jak pająk nad Arabem. 

/ /Chwycił za pudło ze strzelbą. / / Podniósł je i zaczął przenosić na swoją stronę. / / Serce i tętno biły mu ciężko, w 

oczach ciemniało, oddech stał się szybki, ale on ścisnął zęby i starał się opanować wzruszenie. / / Gdy rzemyki 

opasujące pudło zaskrzypiały z lekka, krople zimnego potu wystąpiły mu na czoło. / /Ta sekunda wydała mu się 

wiekiem. / / Arab ani drgnął. / / Pudło opisało nad nim łuk i stanęło obok puszki z nabojami / / Staś odetchnął./ /” 

H. Sienkiewicz 

 

5. W niżej podanym zdaniu określ części składowe i relacje między nimi za pomocą wykresu. 

 

Podczas wycieczki po Warszawie uczniowie naszej szkoły złożyli kwiaty pod pomnikiem Mickiewicza. 

 

6. Utwórz i zapisz zdanie według podanego wykresu  

 

                Kto?                                                              co robiła?  

 

 

   czyja?                           kiedy?                             jak?                              co?  

 

 

                                   którym?                                                     jaka? 

 

 



 

 

7. Niżej podane pary zdań przekształć w zdania złożone współrzędnie spójnikowe, których treści pozostają wobec 

siebie w stosunku przeciwstawnym. 

a) Na wycieczce zmarzłem. Nie rozchorowałem się. 

b) Zjadłem śniadanie. Czuję się jeszcze głodny. 

 

8. Niżej podane zdania pojedyncze użyj jako zdań składowych w zdaniach złożonych współrzędnie spójnikowych, w 

których treść drugiego zdania wynika z treści zdania pierwszego. 

a) Deszcz pada. Nie pójdziemy na plażę. 

b) Nadchodzi jesień. Liście na drzewach pożółkną. 

 

9. Spójniki: ale, lub, albo, i, lecz, więc, oraz, zatem, wpisz do tabelki dzieląc je na cztery grupy w zależności od 

rodzaju zdań, dla których są charakterystyczne 

łączne rozłączne wynikowe przeciwstawne 

    

 

10. Ułóż i zapisz cztery zdania złożone współrzędnie z podanymi niżej spójnikami. 

A. więc ………………………………………………………………………………………………. 

B. albo ………………………………………………………………………………………………. 

C. i …………………………………………………………………………………………………… 

D. ale ………………………………………………………………………………………………… 

11. Połącz pary zdań odpowiednimi spójnikami tworząc zdania złożone podrzędnie okolicznikowe przyczyny lub celu. 

a) Idę na basen. Muszę wziąć kostium kąpielowy. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Skończę z dobrym wynikiem szkołę podstawową. Chcę pójść do technikum. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

c) Zbliża się nowy rok szkolny. Młodzież wraca z obozów i kolonii. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Wykonałem wszystkie zadania bardzo dobrze. Chcę mieć dobre oceny z matematyki. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

12. Podkreśl zdania podrzędne i zaznacz, jaki to rodzaj zdania 

a) Harcerze z naszej drużyny chcą zorganizować podczas ferii zimowych taki obóz, który zainteresowałby 

wszystkich. (……………………………………) 

b) Wyjadę, gdy tylko rozpoczną się ferie. (………………………………….) 

c) Zostanę w Zakopanem tak długo, aż skończą się ferie (………………………………….) 

d) Aby im nie było za zimno, zabiorą koce i ciepłą odzież. (………………………………….) 

e) Z terenu obozu będzie można wyjść tylko wtedy, gdy zgodzi się drużynowy. (…………………………….) 

f) Obóz będzie udany, ponieważ został dobrze przygotowany. (………………………………….) 
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13. W niżej podanych przysłowiach podkreśl zdanie podrzędne, postaw pytanie i rozpoznaj rodzaj tego zdania. 

a) Gdzie się one czasy podziały, kiedy po świecie kiełbasy latały. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

b) Siedź cicho, bo śpi licho. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

c) Nie pomoże temu kazanie, któremu pracować się nie chce. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

d) Leniwemu robota idzie, jakby wodę w sieci nosił. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

e) Bieda temu domowi, gdzie cielę rozkazuje wołowi. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

f) Nie wie syty, co głodnemu dokucza. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. Niżej podane zdania złożone podrzędnie przekształć na zdania złożone współrzędnie. Dobierz odpowiednie 

spójniki: ale, i, więc. Uwaga! Czasem trzeba zmienić kolejność zdań składowych,  

A. Chłopi zabrali się do orki, ponieważ wiosna była już w pełni. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiedy zapadł zmierzch, rolnicy wracali z pól do domów. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

C. Chociaż byli głodni, najpierw nakarmili zwierzęta. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

15. Napisz dwa zdania podrzędnie złożone, pierwsze okolicznikowe przyczyny, drugie - dopełnieniowe. 

 

…………………………………………………1 

      ………………………………………………………… 

 

…………………………………………………1 

      ………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. W niżej podanym tekście podkreśl równoważniki zdania. 

— Jak się masz, Pawełku — powiedział. 

— A jak się ty masz — odpowiedziałem. 

— Dobrze. 

— Co słychać u ciebie? 

— Wszystko dobrze. 

— A co u ciebie? 

— Też dobrze. 

— Gdzie brat? 

— U siebie w pokoju. Odpoczywa. Leży. 

— Leży? 

— Tak. 

— Jak wygląda? 

— Żle. 

— Choruje? 

— Tak. 

 

17. Przekształć zdania zmieniając jedno z nich na imiesłowowy równoważnik zdania. 

a) Uczniowie patrzyli na tablicę i przepisywali tekst. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

b) Po lekcjach dyżurny zebrał zeszyty i odął nauczycielowi. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

c) Gdy napisałem wypracowanie, uważnie je sprawdziłem. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

d) Janek był bardzo zadowolony, gdy dowiedział się o wyjeździe w góry. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

19. Podkreśl wyrazy pozostające poza zdaniem. 

a) Jutro na pewno do ciebie przyjdę. 

b) Och, chodź prędzej! 

c) Tato na szczęście nie złamał nogi. 

d) Psyt, cicho bądźcie dzieciaki. 

e) Istotnie, wychowawca ma o nim dobrą opinię 

18. Uzupełnij tabelkę mową zależną lub niezależną. 

Mowa niezależna Mowa zależna 

Trener powiedział do zawodników: „Wasze wyniki 

będą rezultatem solidnej pracy na obozie 

kondycyjnym”. 

 

 

Babcia poprosiła wnuczkę, żeby pizyniosła jej 

okulary. 

 


