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   Witajcie, w związku  z faktem, iż obszar interpunkcji wypadł najgorzej i w teście próbnym (zad. 20. W zdaniu: Kiedyś naturalnymi granicami były rzeki, 

morza i góry postawiono przecinek, ponieważ oddziela on człony podmiotu szeregowego połączone bezspójnikowo oraz 2. przykład: W zdaniu Ludzie, 

spotykając się z innymi, zawsze mieli do wyboru – dialog, wojnę lub budowę muru po wyrazie „ludzie” - rozpoczyna się imiesłowowy równoważnik zdania, nie 

ma tu żadnego wtrącenia, potem - dodam - jest wyliczenie, czyli szereg- tyle tytułem komentarza) , i w redagowanej przez Was rozprawce również odniosłam 

wrażenie, jakby większość piszących  o interpunkcji całkowicie  zapomniała, stąd moja propozycja powrotu do tematu, też prośba o poważne jego 

potraktowanie (chodzi mi o nauczenie się określonych zasad). 

    Mowa zależna i niezależna to drugie zagadnienie, do którego chciałabym powrócić (to zadanie na teście próbnym wypadło równie fatalnie). 

    Na marginesie dodam, iż najlepiej radziliście sobie z zawartością rzeczową zadań redakcyjnych ( tu wszystkie obszary poprawności znów pokazywały 

głównie ich pomijanie, często brak skupienia). Ogłoszenie - podkreślę: kto ogłasza komu, co, gdzie i kiedy się odbędzie. 

    Dzisiaj wyjątkowo długi wstęp, ale dla wielu z Was jest on naprawdę ważny. Proszę o wnikliwe jego przeczytanie (nawet kilka razy) i zapamiętanie tego, co 

ważne. 

Temat: Przecinek w zdaniu pojedynczym i złożonym - ćwiczenia utrwalające zasady interpunkcyjne. 

            Mowa zależna i niezależna - powtórzenie.  

 

Przypomnijmy z początku roku (kto nie pamięta, notuje, kto nie potrzebuje a ma zapis w zeszycie, uważnie czyta i utrwala):  

Mowa zależna - osoba wypowiadająca się (narrator) wplata czyjąś wypowiedź (bohatera) w swoją relację. 

Np.: Dzieci stwierdziły, że lubią owoce. 

Mowa niezależna to dosłowne przytoczenie czyjejś wypowiedzi. 

(Mowę niezależną można zapisać w formie dialogu lub z wykorzystaniem cudzysłowu.) 

1. sposób zapisu: 

 Dzieci stwierdziły: " Lubimy owoce". (w zapisie ręcznym na początku cudzysłów na dole)  

(zdanie wprowadzające) (wypowiedzenie wprowadzane) 

2. sposób zapisu: 

- Lubimy owoce - stwierdziły dzieci. 

wypowiedzenie   zdanie 

wprowadzane     wprowadzające  

Uzupełnijcie w zeszycie - wszyscy- (można zielonym kolorem) podane przykłady mowy niezależnej i zależnej właściwymi znakami interpunkcyjnymi, w 

nawiasie (w każdej linijce) określcie: czy to mowa zależna, czy niezależna: 

. 

Wtedy  właśnie  mama  powiedziała  Nie zgadzam  się  z  waszymi argumentami 

Córka  podkreśliła  że  rodzice  mają  rację 

Nie  chcę  o  tym  myśleć  stwierdziła  rozmówczyni  od początku to mi się nie podobało 

Tata  zatem  dodał  że  jeszcze  wspólnie  się  zastanowią 



Mama  podsumowała  Pomyśl   poważnie  nad  tą  decyzją 

Sprawdzian, który będzie dołączony, proszę bardzo solidnie wypełnić, wykorzystując informacje z podr. (str.124.), z notatek 

w zeszycie (początek roku), też z samodzielnie wykonanej planszy (spójniki współrzędności). Obydwa zadania (sprawdzian + uzupełnione zdania) chętni 

przesyłają do mnie w ten piątek, wszyscy obowiązkowo do poniedziałku- 11. 05. Życzę owocnej pracy. 

Pozdrawiam.                                                                    p. Polak 


