
J. POLSKI KL. VI 22.05. I 25.05. 

Witam wszystkich i zapraszam na spotkania ze zdaniami złożonymi. Proszę o dużą 

koncentrację i niezwykle uważną analizę połączoną z utrwalaniem.  

Temat: Zdania złożone podrzędnie. 

           Zdania złożone współrzędnie. 

Zaczniemy od przypomnienia. 

Zanotujcie: 

Ze względu na ilość orzeczeń wypowiedzenia dzielimy na: 

- równoważniki zdań (nie mają orzeczenia), 

- zdania pojedyncze (posiadają jedno orzeczenie), 

- zdania złożone (zawierają dwa orzeczenia), 

Wśród zdań złożonych wyróżniamy: 

a) zdania złożone podrzędnie, w których jedno zdanie składowe określa drugie zdanie 

składowe (1 orzeczenie =1 zdanie składowe). Jedno jest nadrzędne (określane), drugie - 

podrzędne (określające). Relacje między zdaniami można przedstawić graficznie, tj. 

na wykresie.  

  Przykłady:       

       1.                                   2. 

Dostałam prezent, który przyniósł mi szczęście. 

 

                               ___1_____ 

                                 jaki?    I__2____ 

  

(1.- nadrzędne, 2.- podrzędne) 

Zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym przydawkowym  

lub 

Kiedy odrobię zadanie, zadzwonię do ciebie. 

                                             ____2____ 

                               ___1_____I kiedy?  

 

(1.- podrzędne, 2.- nadrzędne) 

Zdanie złożone podrzędnie z podrzędnym okolicznikowym czasu      

  

Należy pamiętać: 

- jedna pozioma kreska oznacza na wykresie jedno zdanie składowe (kreski powinny być 

  ciągłe, u mnie cyfry niepotrzebnie podzieliły), 

- zdanie nadrzędne na wykresie jest zawsze wyżej, 

- pytanie zadajemy o zdanie podrzędne,  

- zawsze przed zdaniem podrzędnym znajduje się słówko łączące zdania składowe 

   (tutaj są to wyrazy: który i kiedy). 

 Zdania podrzędne mogą być: 

- przydawkowe (odpowiadają na takie pytania, jak przydawki, tj. najczęściej: jaki? który? 

czyj? ile?), 

- dopełnieniowe (odpowiadają na pytania przypadków zależnych, jak dopełnienia), 

- okolicznikowe: *czasu (kiedy?), 

                           *celu (po co?), 

                           *przyczyny (dlaczego?), 

                           *miejsca (gdzie?), 



                           *sposobu (jak?), 

                           *przyzwolenia (mimo czego?), 

                           *warunku (pod jakim warunkiem?), 

                           *stopnia i miary (jak bardzo?). 

(Jak widzicie, kto solidnie nauczył się części zdania pojedynczego, z łatwością 

będzie rozpoznawał rodzaje zdań podrzędnych; bardzo proszę o solidne utrwalenie  

powyższych informacji.) 

b) zdania złożone współrzędnie - zdania składowe wzajemnie się tylko uzupełniają, 

są względem siebie jednakowo ważne (żadne nie określa drugiego); łączą się  

za pomocą spójników: i, oraz, ani, ni, 

                                    albo, lub, bądź, 

                                    więc, zatem, toteż, dlatego, 

                                    ale, lecz, jednak, zaś, natomiast. 

(Tych spójników trzeba się nauczyć na pamięć; wtedy bez problemu odróżnicie 

zdanie złożone współrzędnie od zdania złożonego podrzędnie; 

najlepiej napiszcie je dużymi literami na większej kartce i powieście gdzieś przy biurku, 

w miejscu, na które często patrzycie, utrwalą się bez dużego wysiłku.) 

Przykłady: 

    1.                    2. 

Siedzę,  pilnie się uczę. 

  

     ____1_____ , ____2_____ 

Zdanie złożone współrzędnie; połączenie bezspójnikowe (za pomocą przecinka) 

     1.                                2. 

Pomogę mamie lub przeczytam książkę. 

 

       _____1_____ ....lub.... ____2_______ 

Zdanie złożone współrzędnie (zdania składowe połączone spójnikiem lub) 

 

Zapisu na tych zajęciach jest dużo, ale całkiem nowych informacji niewiele 

tylko dla tych, którzy systematycznie pracowali. W dniu dzisiejszym proszę 

popracować nad utrwaleniem przedstawionych zagadnień oraz przeczytać 

informacje z popielatej ramki w podr. na str. 341. 

  W poniedziałek proszę powrócić do materiału, powtórzyć i utrwalić 

oraz wykonać w zeszycie ćwiczeń   zad. 1.i 2./107. (w obydwóch ćwiczeniach 

zaczynacie od wskazanie orzeczeń, zd. złożone podkreślacie linią falistą; 

w zad.2. zdanie 5. nie jest złożone - uwaga! To jest przykład orzeczenia imiennego   

(nie jest - łącznik, złożone - orzecznik). 

 

Powodzenia w pracy; wszystkim zaangażowanym dziękuję za wysiłek i pozdrawiam. 

                                                                               

p. Polak 


