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Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejne spotkania ze zdaniami złożonymi. Mam nadzieję, 

że solidnie poprawiliście swoje sprawdziany oraz uzupełniliście braki i utrwaliliście wiedzę dotyczącą 

orzeczeń. Jak widzicie, podczas analizy zdań złożonych jest ona nam bardzo potrzebna. Zanim jednak 

przejdziemy do składni, chciałam się z Wami umówić na test całoroczny 04.06. - czwartek. Poniżej 

zagadnienia do tego ważnego sprawdzianu, który - poproszę - abyście odesłali w tym samym dniu: 

Uczeń: 

 wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio, 

 nazywa wrażenia, jakie wzbudza w nim czytany tekst, 

 określa doświadczenia bohaterów literackich, 

 rozpoznaje odmiany powieści i opowiadania, np. fantasy, 

 nazywa części zdania pojedynczego i rozpoznaje ich funkcje składniowe w wypowiedzeniach. 

 oddziela temat fleksyjny od końcówki (w odmianie wyrazów), 

 rozpoznaje formy trybu czasownika (oznajmujący, rozkazujący, przypuszczający), 

 rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi, 

 rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, 

 rozpoznaje w tekście zdania złożone (podrzędnie i współrzędnie) 

 tworzy spójne wypowiedzi w następujących formach gatunkowych: tekst o charakterze 

argumentacyjnym 

 tworzy logiczną, semantycznie pełną i uporządkowaną wypowiedź, stosując odpowiednią do 

danej formy gatunkowej kompozycję i układ graficzny, 

 rozumie rolę akapitów w tworzeniu całości myślowej wypowiedzi,  

stosuje poprawne formy gramatyczne wyrazów odmiennych, 

 pisze poprawnie pod względem ortograficznym oraz stosuje reguły pisowni, 

 poprawnie używa znaków interpunkcyjnych. 

Temat:  Wykresy zdań złożonych. 

             Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie - interpunkcja.  

Zacznijmy od przypomnienia i utrwalenia - zanotujcie. 

Przykłady wykresów zdań złożonych podrzędnie: 

a) 

    1.                          2. 

 Myślę o tym, jak się poprawić. 

 

                               ____1_____ 

                                  o czym?   I____2______ 

( podrzędne dopełnieniowe; słówko łączące zdania składowe: jak) 

 

b) 

 

   1.a            2.                   1.b 

   Tam, gdzie byłem, zostałem miło przyjęty. 

 

                        __1a____                 __1b____ 

                             gdzie I____2___ I 

  ( podrzędne okol. miejsca; słówko łączące: gdzie) 

 

http://kl.vi/


c) 

                1.                 2.          

 Kiedy się nauczę, poprawię ocenę. 

                                 ______2_______ 

            ______1______I  kiedy? 

(podrzędne okol. czasu, słówko łączące: kiedy) 

 

Wykres zdania złożonego współrzędnie: 

     1.                                         2. 

Pisałem zadanie a także utrwalałem wiedzę. 

 

    _____1_______  ....a...  ___2_______ 

 

Ważne zasady interpunkcyjne: 

Zawsze stawiamy przecinek w wypowiedzeniu złożonym podrzędnie, jeśli występuje  

zdanie wtrącone - z dwóch stron! 

Zdania złożone współrzędnie  łączą się za pomocą spójników (dopiszcie informacje o przecinkach na 

wykonanej planszy, o której pisałam w ostatni piątek): 

- i, oraz, ani, ni, a=i (nie stawiamy przecinka); 

- albo, lub, bądź, czy=lub) nie stawiamy przecinka; 

 - więc, zatem, toteż, dlatego (stawiamy przecinek), 

-ale, lecz, jednak, a=ale, zaś, natomiast (stawiamy przecinek). 

Zawsze pamiętajcie o interpunkcji! 

 

Zanim przystąpicie do analizy zdań, proszę ponownie przeczytać uważnie z podręcznika informacje ze 

strony 341. (popielata ramka).  

W podanych zdaniach wpisz brakujące przecinki, podkreśl orzeczenia dwoma liniami a falistą - zdania 

złożone podrzędnie; narysuj wykresy dwóch wybranych wypowiedzeń (chętni mogą wszystkich). 

Dzisiaj  odrobię  zadanie  albo  przeczytam  książkę. Ponieważ  znalazłam przyczynę  zostanie 

wyjaśnionyproblem.  Mam   czas   więc  pomogę   mamie.   Lektura  którą czytam  bardzo  mi  się  podob

a,   Myślę   że   będziesz  szczęśliwa.  Siedzę   i   marzę. 

 

Teraz proszę o wykonanie w zeszycie ćwiczeń zad.3./108. oraz 5./ 105. 

Nic do mnie nie przysyłacie. 

Życzę owocnego wysiłku i pozdrawiam.  

p. Polak 

 


