
J. POLSKI KL. VII 03.06. I 04.06. 

Witajcie. Przed nami ostatnie spotkania dotyczące wypowiedzeń. Ważne powtórzenie  

z klasy szóstej! Zatem wszystkich bardzo proszę o solidną koncentrację. 

Temat:  Wypowiedzenia złożone - powtórzenie. Interpunkcja. 

             Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie - ćwiczenia. 

 

 

Zaczniemy od przypomnienia. 

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 zdania złożone podrzędnie, w których jedno zdanie 

składowe określa drugie zdanie składowe (1 orzeczenie =1 zdanie składowe). Jedno 

jest nadrzędne (określane), drugie - podrzędne (określające). 

 

  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, czyli poniżej są to wyrazy: który, jak, gdzie). 

Zdania podrzędne mogą być: 

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

czyj? ile?), np.: 

      1.                                   2. 

Dostałam prezent, który przyniósł mi szczęście. 

 

                               ___1_____ 

                                 jaki?       I__2____ 

  

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

     1.                          2. 

 Myślę o tym, jak się poprawić. 

 

                               ____1_____ 

                              o czym?       I____2______ 

                

 

- okolicznikowe: *czasu (kiedy?), 

                           *celu (po co?), 



                           *przyczyny (dlaczego?), 

                           *miejsca (gdzie?), 

                           *sposobu (jak?), 

                           *przyzwolenia (mimo czego?), 

                           *warunku (pod jakim warunkiem?), 

                           *stopnia i miary (jak bardzo?), np.: 

     1.a              2.                   1.b 

   Tam, gdzie byłem, zostałem miło przyjęty. 

 

                        __1a____                    __1b____ 

                             gdzie? I____2___ I 

 Zd. zł. podrz. z podrzędnym okol. Miejsca 

Zawsze oddzielamy przecinkiem zdania składowe w wypowiedzeniu złożonym 

podrzędnie, jeśli występuje zdanie wtrącone - z dwóch stron! 

 

Zdania złożone współrzędnie  łączą się za pomocą spójników: 

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

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

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

 przeciwstawne - ale, lecz, jednak, a=ale, zaś, natomiast (stawiamy 

przecinek) 

Zawsze pamiętajcie o interpunkcji! 

Proszę przepisać rodzaje zdań złożonych (trzeba też utrwalić lub się nauczyć, jeśli 

ktoś tego jeszcze nie zrobił) i podane przykłady (gdyby się poprzestawiały części 

wykresów, proszę narysować je poprawnie). 

Informacje znajdziecie w podręczniku na str. 302.  

W zeszycie ćwiczeń zróbcie  dla utrwalenia zad. 1.i 2./109, 3.,4.i 5./110, oraz 6.a bądź 

7./111. a także dokonajcie analizy składniowej poniższych zdań ( orzeczenia, słówka 

łączące, wykresy, tam, gdzie trzeba - pytania i określenie rodzaju wypowiedzenia: 

złożone współrzędnie ...(jakie?); złożone podrzędnie z podrzędnym ... (jakim?): 

1. Kiedy się uczę, potrzebuję ciszy. 

2. Praca, którą zrobiłem ostatnio, jest świetna. 

3. Miałem odpocząć, ale nadrabiałem zaległości. 

4. Leniuchowaliśmy, więc mamy konsekwencje. 

Wykonujecie wszystko solidnie. Do mnie nic nie przysyłacie.     

Życzę Wam owocnej pracy, dziękuję za zaangażowanie.  

Pozdrawiam. p. Polak 

 

Poniżej podaję zagadnienia do wtorkowego testu całorocznego. 

 



Uczeń: 

 określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną 

 odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym 

 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty 

 rozpoznaje rodzaje literackie: liryka 

 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty 

 wyszukuje w tekście potrzebne informacje 

 odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym i przenośnym 

 rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi 

 rozumie mechanizm utraty dźwięczności w wygłosie 

 rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach 

(dopełnienie) 

 rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, przyimek) 

 interpretuje dzieła sztuki, rozwija umiejętność krytycznego myślenia i 

formułowania opinii 

 konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami 

 wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty 

 tworzy wypowiedzi pisemne w następujących formach gatunkowych: opowiadanie 

 pisze poprawnie pod względem ortograficznym 

 poprawnie używa znaków interpunkcyjnych 

 


