
Klasa IV – język polski (poniedziałek – 15 czerwca)

Dzień dobry! Na dzisiejszej lekcji poznacie różnicę pomiędzy zdaniem pojedynczym i złożonym.

Temat: Zdanie pojedyncze i złożone.

Pojedynczy,  to  znaczy  jeden.  Złożony  oznacza  –  więcej  niż  jeden. Podobnie  jest  ze  zdaniem.
Wiecie, że wypowiedzenie wtedy jest zdaniem, jeżeli posiada orzeczenie w formie osobowej (tzn.
da się określić na jego podstawie osobę – wykonawcę czynności, np.: ja, ty, on, ona, ono lub my ,
wy, oni, one).

NOTATKA
Wypowiedzenia:

Mama czyta książkę.
Piotruś gra w piłkę.
Koledzy umówili się do kina.
Zrób zadanie. (ty)

są zdaniami, ponieważ posiadają orzeczenia. Każde z nich zawiera po jednym.

Takie zdanie, które posiada jedno orzeczenie, nazywamy zdaniem pojedynczym.
……………………………………………………………………………………………………….

Jeżeli weźmiemy zdania:

Artystę fascynowały konie.                 Często je malował.

zauważymy, że każde z nich jest zdaniem pojedynczym, ponieważ posiada tylko jedno orzeczenie.
Jeżeli  jednak  spróbujemy  je  połączyć  za  pomocą  wyrazu  np.  dlatego,  powstanie  nam dłuższe
wypowiedzenie:

NOTATKA:

Artystę fascynowały konie, dlatego często je malował.

Takie wypowiedzenie także jest zdaniem, ponieważ posiada orzeczenia w formie osobowej, ale tych
orzeczeń jest już więcej niż jedno, a mianowicie – dwa: fascynowały i malował.

Zdanie, które zawiera więcej niż jedno orzeczenie, nazywamy zdaniem złożonym.

…………………………………………………………………………………………………………

Bardzo ważną rolę w zdaniu odgrywają wyrazy: ale, jednak, ponieważ, i, więc, a, zatem, ani, albo,
lub, toteż…, które łączą części wypowiedzeń lub tak jak powyżej – całe wypowiedzenia - w jedno
dłuższe. Takie wyrazy nazywamy spójnikami.

NOTATKA:
Spójniki, przed którymi zazwyczaj stawiamy przecinek:
ale, jednak, więc, zatem, toteż, lecz, bo, ponieważ, dlatego, gdyż, aby,



Spójniki, przed którymi zazwyczaj nie stawiamy przecinka:
i, oraz, ani, lub, albo

Zadanie domowe: (ostatnio zadałam Wam zadanie na wtorek – 16 czerwca, a zapomniałam, że jest
to dzień wolny od zajęć dydaktycznych, dlatego, jeśli ktoś zrobił, to może przesłać, a jeżeli nie, to
oczekuję obydwu zadań w piątek – 19 czerwca)

Polecenie:
Wśród podanych zdań rozpoznaj zdania pojedyncze i złożone, podkreśl orzeczenia.

Nasza wychowawczyni często zabiera nas na lekcje poza szkołą i jeździ z nami na różne wycieczki
……………………………….

Koleżanki Magdy umówiły się niedaleko jej domu.
………………………………..

Byłem wczoraj w kinie i obejrzałem film, który bardzo mi się podobał.
………………………………..

Na boisku zawodnicy rozegrali bardzo udany mecz.
……………………………….

Do następnego spotkania w piątek (wtorek, środa i 
czwartek to dla Was dni wolne) -  Izabela  Kornaś


