
J. POLSKI KL. VIII 

Witam wszystkich i zapraszam na ostatnie spotkanie  z ważnymi zagadnieniami 

dotyczącymi składni. 

 

Temat: Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o budowie zdania pojedynczego. 

Wypowiedzenia ze względu na cel dzielimy na: 

- oznajmujące, 

- pytające, 

- rozkazujące (wyrażają rozkaz/polecenie, ale też prośbę). 

Każde z powyższych może być wypowiedzeniem wykrzyknikowym. 

Części zdania: 

a) główne (tworzą związek główny): 

- podmiot - nazywa wykonawcę czynności (stanu), zazwyczaj odpowiada na pytania:kto? 

lub co?(może być: gramatyczny, szeregowy, domyślny, logiczny - w dopełniaczu); 

orzeczenie - nazywa czynność (stan) wykonywaną przez podmiot, odpowiada na 

pytania: co robi? albo co się dzieje? - z podmiotem (może być: czasownikowe, imienne - 

składa się z łącznika i orzecznika); 

b) drugorzędne (tworzą związki poboczne): 

przydawka - zawsze określa w zdaniu rzeczownik, odpowiada na pytania:  który? czyj? 

jaki?ile? czego? z czego?; 

dopełnienie - jest najczęściej określeniem czasownika - dopełnia informacje, odpowiada 

na pytania przypadków zależnych (wszystkich oprócz mianownika i wołacza); 

okolicznik - zazwyczaj określa czasownik - wskazuje na okoliczności czynności bądź 

stanów, odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? dlaczego? po co? mimo co? jak 

bardzo? (może być: sposobu, miejsca, czasu, przyczyny, celu, przyzwolenia, warunku, 

stopnia i miary). 

 

Inny podział związków: (proszę o zwrócenie szczególnej uwagi) 

- związek zgody - zachodzi między wyrazami, których formy  

zgadzają się ze sobą (stąd nazwa); np.: 

Bociany odlatują do ciepłych krajów. 

To zawsze związek główny i te związki poboczne, w których forma 

gramatyczna wyrazu podrzędnego "naśladuje" formę wyrazu nadrzędnego. 

 

- związek rządu - to związek poboczny, w którym wyraz nadrzędny "rządzi" 

stale jednym przypadkiem wyrazu podrzędnego; np.: 

Tam stoi dom ojca. (Zachodzi między dwoma rzeczownikami; 

w domu ojca, z domem ojca - wyraz podrzędny nie zmienia formy.) 



Uczeń czyta książkę 

Uwielbiam ją!  

(Zachodzi między czasownikiem a rzeczownikiem bądź zaimkiem rzeczownym.) 

Jest godny szacunku. 

(Zachodzi między przymiotnikiem a rzeczownikiem.) 

 

-związek przynależności - wyraz podrzędny (tu jest najczęściej słowem 

nieodmiennym) "przynależy" do nadrzędnego wyłącznie ze względów 

logicznych; np.: 

Piszcie starannie.  

(wyraz podrzędny - przysłówek w funkcji okolicznika sposobu) 

Szedł kulejąc. 

(wyraz podrzędny - imiesłów przysłówkowy współczesny  

w funkcji okolicznika sposobu) 

Wrócili wieczorem. 

(wyraz podrzędny - rzeczownik w narzędniku w funkcji okolicznika czasu) 

 

Inne pojęcia: 

- szeregi, 

- wykres zdania pojedynczego (pokazuje relacje między wyrazami), 

- grupa podmiotu i grupa orzeczenia, 

- wyrazy poza związkami składniowymi (spójniki, partykuły, wykrzykniki, 

zwroty do adresata, czyli wołacze, wtrącenia oraz przerywniki, określenia 

wpływające  na spójność tekstu). 

 

Więcej szczegółów znajdziecie w podręczniku na str. 346.- 348.) 

Dla utrwalenia wiedzy proszę o wykonanie w zeszytach ćwiczeń 

zad. 1.abcd/110. oraz 2.i 3.a/111. Dla chętnych zad. 3.b/111. 

Proszę też przejrzeć wielokrotnie utrwalane zasady ortograficzne 

(podr. str.350.- 354.) oraz przypomnieć sobie pojęcia związane 

ze zróżnicowaniem języka (podr. str. 354.) 

Przed egzaminem pamiętajcie: 

* o odpowiednim odpoczynku, 

 w czasie jego trwania: 

* obowiązkowo o skupieniu się, 

* o czytaniu ze zrozumieniem wszystkich poleceń oraz 

* o czytelnym zapisie swoich odpowiedzi 

(zwracam się szczególnie do tych osób, które mają ogromne  

problemy z tą kwestią). 

Wszystkim życzę powodzenia i za każdego z Was trzymam kciuki. 

Pozdrawiam. p. Polak 


