
Lekcja 54                    02.06.2020 

 

Lekcja prowadzona przez aplikację Skype o godz.9:00, poniżej notatka do zeszytu. 

 

Temat: Interpunkcja. Kiedy stawiamy przecinek? 

Przecinek stawiamy: 

 pomiędzy połączonymi bezpośrednio równorzędnymi wyrazami zdania pojedynczego np. Uczymy się dziś 

polskiego, matematyki, fizyki i historii 

 przed wyrazami i wyrażeniami powtarzanymi np. Ta książka jest bardzo, bardzo cenna. 

 rozdzielając zdania (współrzędnie złożone) spójnikami przeciwstawnymi (a, ale, i [gdy powtarza się w zdaniu], 

lecz, jednak, jednakże, zaś, wszakże, owszem, natomiast, tylko, tylko że, jedynie, przecież, raczej, tymczasem, 

za to) np. Skakał i wysoko, i daleko.. 

 rozdzielając zdania (współrzędnie złożone) spójnikami wynikowymi (więc, dlatego, toteż, to, zatem, wobec 

tego, skutkiem tego, wskutek tego) np. Był spóźniony, więc postanowił zamówić taksówkę.. 

 rozdzielając zdania (współrzędnie złożone) spójnikami wyjaśniającymi (czyli, to jest, to znaczy, innymi słowy) 

np. Czasowniki w języku polskim mają koniugację, czyli odmieniają się przez osoby, czasy, tryby, strony, liczby, 

aspekty i inne kategorie gramatyczne.. 

 oddzielając imiesłowy przysłówkowe zakończone na -ąc, -wszy, -łszy z wyjątkiem imiesłowu wyjąwszy, którego 

przecinkiem się nie wydziela np. Robiła makijaż, szykując się do wyjścia.  

 przed wtrąceniami wprowadzanymi przez połączenia spójników z przysłówkami i zaimkami (albo lepiej, albo 

raczej, ani nawet, ani też, czy może, czy raczej, i to, lub raczej itd.). 

 po wyrazach wyrażających okrzyk: ach, hej, halo, o, ho, oj. np. Halo, czy to ty?.. 

 oddzielając w zdaniu wyrazy i wyrażenia występujące w wołaczu np. Podaj mi tę książkę, Kasiu.. 

 W zdaniach podrzędnych przed spójnikiem że np.: Wiedziałam, że dziś przyjdziesz. 

 

Przykładowe zdania: (uzupełnij przecinki zapisz je kolorem) 

Jutro kupię marchewkę  ziemniaki  kalafior i cukinię.  Ona jest taka naprawdę naprawdę śliczna. 

Chciałabym pójść ale nie mogę. Myślę o tym natomiast nie tak często jak powinnam. 

Owszem to nie Twoja sprawa. Powinieneś go wysłuchać dlatego dam Ci ostatnią szansę. 

On przyjechał z daleka to znaczy z Ameryki Południowej. Podziwiając naturę wspominała dawne czasy. 

Nie chcę frytek ani też hamburgera. Oj nie chciałam tak się zachować. 

Zamknij okno Marku. Wiedziałam że w końcu to zrozumiesz. 

UWAGA! W PIŚMIE DRUKOWANYM, PAMIĘTAJ, ŻE SPACJĘ DAJEMY PO PRZECINKU, A NIE PRZED!  

Przykład:   Wierzę, że ona jest uczciwa.  Wierzę , że ona jest uczciwa. 

                             brak spacji w tym miejscu to poprawny zapis              spacja w tym miejscu jest błędem 

 

Zadanie domowe 

Po zapoznaniu się z powyższymi zasadami rozwiąż test trwający zaledwie 4 minuty. 

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

 

Zadanie dla chętnych: (termin wysłania do piątku włącznie) 

Pomyśl, w jaki sposób mógłbyś/mogłabyś umilić sobie i innym naukę zasad dotyczących przecinka? Może jakiś wierszyk, 

piosenka, rap, krzyżówka, śmieszne opowiadanie? 
Katarzyna Gurgul 

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

