
Klasa Va – język polski (czwartek – 23 kwietnia, piątek – 24 kwietnia)

Kochani Uczniowie! Dzisiaj zajmiemy się dość trudnym zagadnieniem, jakim są związki wyrazowe.
Proszę Was o uważne przeczytanie treści ode mnie. Możecie także obejrzeć film na YouTube https://
www.youtube.com/watch?v=D_SIxNgO7BY 

Temat: Poznajemy związki wyrazowe.

1. Zacznijmy od rozsypanki wyrazowej:
zacznij, nieznośną, muzykę, się, tę, uczyć, i, hałaśliwą, Ścisz

Po uporządkowaniu otrzymamy wypowiedzenie:
Ścisz tę nieznośną i hałaśliwą muzykę, zacznij się uczyć!

Wniosek jest następujący:
Wyrazy w zdaniu łączą się ze sobą, mają określone miejsce i tworzą pewien porządek, który
sprawia, że wypowiedzenie jest logiczne.

Wyrazy, które łączą się za sobą, tworzą związki wyrazowe: podrzędne lub współrzędne.

Jeżeli przykładowo weźmiemy zdanie:

Moja siostra najchętniej uczy się przy piosenkach ulubionych zespołów,

zauważymy, że występują w nim wyrazy, które są określane przez inne wyrazy i takie, które same
określają, np.:

siostra    - czyja? moja
uczy się – w jaki sposób? przy piosenkach           ZWIĄZKI
piosenkach – jakich? zespołów WYRAZOWE
zespołów – jakich? Ulubionych

Jak widać, są tu zarówno wyrazy określane: siostra, uczy się, piosenkach, zespołów – nazywane
też  nadrzędnymi  oraz określające:  moja, przy piosenkach, zespołów, ulubionych,  które nazywa
się podrzędnymi.

Związek wyrazowy, w którym występuje wyraz nadrzędny (określany) oraz wyraz podrzędny
(określający) nazywamy związkiem podrzędnym.

W wypowiedzeniach mogą też występować połączenia wyrazowe, w których wyrazy nie określają
się wzajemnie, lecz pełnią tę samą funkcję. Wyrazy te tworzą tzw. szeregi np.

Lubię lody, czekoladę i pierogi.

Lubię – co? l  ody, czekoladę    i    pierogi    (SZEREG W  Y  RAZÓW, KTÓRE WZAJEMNIE SIĘ  
NIE OKREŚLAJĄ)

Związek wyrazów, w którym wyrazy nie wchodzą w stosunki nadrzędno – podrzędne, czyli
nie określają się wzajemnie (lody, czekoladę, i pierogi) nazywamy związkiem współrzędnym.

https://www.youtube.com/watch?v=D_SIxNgO7BY
https://www.youtube.com/watch?v=D_SIxNgO7BY


Kochani! Możecie to sobie wydrukować i wkleić albo zrobić notatkę według Waszego uznania, tzn.
przepiszcie to, co jest dla Was najważniejsze.

Temat: Współrzędne i podrzędne połączenia wyrazowe – ćwiczenia.

Proszę,  abyście  rozwiązali  w  zeszytach  ćwiczeń  s.  94  i  95  ćwiczeń:  1  i  2.  Należy  w  nich  na
wykresach  dopisać  odpowiednie  pytania  oraz  wyrazy  podrzędne,  czyli  te,  które  określają  inne
wyrazy lub nadrzędne, tzn takie, które są określane W razie problemów piszcie.

Pozdrawiam serdecznie IM-K


