
Klasa Va – język polski (poniedziałek – 27 kwietnia, wtorek – 28 kwietnia)

Witam Was  ponownie  na  kolejnej  lekcji  języka  polskiego.  Zanim przejdziemy  do  zajęć,  bardzo
proszę,  abyście  dokończyli  czytanie  lektury  „Tajemniczy  ogród”.  Zaczniemy  omawiać  ją  za  2
tygodnie, w poniedziałek – 11 maja.

Dzisiejsza  lekcja  ponownie  dotyczy  gramatyki.  Temat  jest  dość  trudny,  dlatego  proszę,  abyście
uważnie przeczytali moje notatki, a w razie niezrozumienia treści, możecie skontaktować się ze mną
mailowo (postaram się jeszcze raz wszystko powtórzyć).

Temat: Związek główny i związki poboczne.

Na samym początku powtórzenie wiadomości:
1. Bez orzeczenia nie ma zdania.
2.  Liczba  orzeczeń  określa  rodzaj  zdania  (jedno  orzeczenie oznacza  zdanie  pojedyncze,  co
najmniej dwa orzeczenia oznaczają zdanie złożone).
3. Podmiot w zdaniu zawsze oznacza wykonawcę czynności i odpowiada na pytanie: kto, co?
4. Wyrazy w zdaniu łączą się w związki wyrazowe.
5. Wyróżniamy związki podrzędne (jeżeli spośród dwóch wyrazów tworzących związek jeden jest
określeniem drugiego,  np.  trawa  –  jaka?  -  zielona)  lub  współrzędne  (jeżeli  wyrazy  tworzące
związek nie określają się wzajemnie, np. mama i tata).

Oprócz  tego  wyrazy  w  zdaniu,  które  tworzą  związki  wyrazowe,  mogą  mieć  pewną  rangę,
znaczenie. Jak wiecie, w zdaniu najważniejsze jest  orzeczenie (bo bez niego nie byłoby zdania),
jak również podmiot (który oznacza wykonawcę czynności). Dlatego orzeczenie wraz z podmiotem
TWORZĄ ZAWSZE ZWIĄZEK GŁÓWNY. Inaczej mówiąc: związek główny w zdaniu to jest
związek pomiędzy podmiotem i orzeczeniem, np.

dzieci                       co robiły?             rysowały
PODMIOT ORZECZENIE

rysowały kto?    dzieci
ORZECZENIE PODMIOT

Jak  widzicie:  podmiot  i  orzeczenie  wzajemnie  się  określają  i  zawsze  tworzą  ze  sobą  związek
główny. Oczywiście,  w zdaniu (oprócz podmiotu i orzeczenia) mogą być także inne wyrazy,
które  będą  określać:  albo  podmiot,  albo  orzeczenie,  albo  –  siebie  nawzajem.  Wszystkie
związki, które utworzą będą związkami pobocznymi. Związek główny w zdaniu jest jeden, a
związków pobocznych może by wiele. Jeżeli weźmiemy zdanie:

Starsza siostra Marka pojechała wczoraj do Warszawy.

podkreślimy w nim orzeczenie i podmiot, to możemy wypisać:
ZWIĄZEK GŁÓWNY:

pojechała – kto, co? - siostra
siostra – co zrobiła? - pojechała

ZWIĄZKI POBOCZNE:
siostra – jaka?  - starsza pojechała – kiedy? - wczoraj
siostra – czyja? - Marka pojechała – gdzie, dokąd? - do Warszawy



Jeśli chodzi o notatkę z lekcji, najlepiej byłoby, gdybyście wydrukowali to, co podałam i wkleili.
Jeżeli ktoś nie ma możliwości, bardzo proszę o przepisanie najważniejszych wiadomości.

Temat: Związek główny i związki poboczne – utrwalenie wiadomości, ćwiczenia.

 Bardzo  proszę,  abyście  powtórzyli  wszystko,  co  dotychczas  powiedzieliśmy  o  związkach
wyrazowych, a następnie wykonali ćw. 6 ze s. 97 w zeszycie ćwiczeń. Zadanie prześlijcie do środy
na  mojego  maila  (muszę  sprawdzić,  czy  zrozumieliście  omawiane  treści).  Pozdrawiam  Was
serdecznie, I. M - K


