
2.06.20 r. i 3.06.20 r. 

Temat: Jak rozpoznać zdania złożone współrzędnie i podrzędnie? 

Notatka: 

1. Zdanie złożone składa się z dwóch lub więcej zdań pojedynczych, nazywanych 

zdaniami składowymi. W zdaniu złożonym jest tyle zdań składowych, ile orzeczeń. 

Przykład: 

Tomek wrócił ze szkoły i odrobił lekcje. (dwa orzeczenia – dwa zdania składowe) 

2. Wyróżniamy dwa typy zdań złożonych: zdania złożone współrzędnie i zdania 

złożone podrzędnie. 

3. Zdanie złożone współrzędnie składa się ze zdań, które mogą istnieć niezależnie                    

od siebie. Łączą  się one za pomocą takich spójników, jak: i, a, ale, albo, lecz, więc, 

oraz, lub, czy dlatego, natomiast, jednak, lub bezspójnikowo. 

Przykład: 

Jarek ma urodziny, składam mu życzenia. Latem popływam w morzu i pogram                       

w siatkówkę. 

 Na wykresie zdania współrzędne umieszcza się na tym samym poziomie. 

 

          1                              2                                  1                          2 

Porozmawiam  z mamą i pójdę na spacer.          ―――― ……….――――    

 

4. Zdanie złożone podrzędnie składa się ze zdania nadrzędnego i podrzędnego.  

Zdanie podrzędne odpowiada na pytanie wynikające z treści zdania nadrzędnego. 

Zdania składowe w zdaniu złożonym podrzędnie mogą się ze sobą łączyć za pomocą 

między innymi takich słów, jak: ponieważ, aby, kiedy, gdzie, mimo że, że, który. 

Przykład: 

Nie wiem, (czego?), dlaczego on to zrobił. 

 

 Na wykresie zdanie nadrzędne umieszcza się wyżej niż zdanie podrzędne.                                                                     

             

 
 

a. Kiedy odrobię lekcje, pójdę na spacer z psem (kiedy?). 
                   zdanie podrzędne (1)                                     zdanie nadrzędne (2) 

 

b. Rozmawiałem dzisiaj z kolegą (którym?), którego dawno nie widziałem. 
                zdanie nadrzędne (1)                                                                                  zdanie podrzędne (2)  

 

5. Obejrzyj filmik: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie. Prezentacja w przystępny 

sposób – https://youtu.be/0i8aBMSPaNk 

6. Wykonaj ćwiczenia: Zeszyt ćwiczeń – ćw. 6/61; ćw. 7/62. 

 

 

 

 

https://youtu.be/0i8aBMSPaNk
https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://agnieszkakochan.pl/zdania-podrzednie-zlozone/&psig=AOvVaw2HzKSuHX61T_F1eDGGtX6Q&ust=1591029043718000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCq0OHE3ukCFQAAAAAdAAAAABAa


4.06.20 r., 5.06.20 r. 8.06.20 r. 

Temat: F. Molnar ,,Chłopcy z Placu Broni” – praca z lekturą. 

Notatka: 

1. Wysłuchaj streszczenia lektury ,,Chłopcy z Placu Broni” –  EduKanał: 

https://youtu.be/Va06osBLXt0  

2. Wykonaj krzyżówkę z hasłem: 

N 
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M 

E 

C 

Z 

E 

K 

Wykorzystaj pojęcia z Twojego niezbędnika - ,,Nowe słowa na start!” – str. 336 – 343                     

lub z Indeksu – str. 344 – prześlij na moją pocztę szkolną – 5.06.20 r. 

3. Zaprojektuj okładkę książki ,,Chłopcy z Placu Broni”. 

4. Napisz kilka zdań (6) na temat Twojej ulubionej zabawy. 

 

9.06.20 r. 

Temat: Przecinek w zdaniach złożonych. 

Notatka: 

1. Oddzielamy przecinkiem zdania składowe: 

 w zdaniach złożonych współrzędnie, 

Przykład: 

Wałęsał się po zagajnikach (zdanie składowe - 1), obserwował ptaki ( zdanie 

składowe – 2). 

 

          Uwaga! Nie stawiamy przecinka w zdaniach połączonych spójnikami: i, oraz, albo,   

         lub, czy, bądź, ani. 

 

 w zdaniach złożonych podrzędnie, 

Przykład: 

Tomek bardzo się ucieszył (zdanie składowe – 1), kiedy znalazł się na brzegu 

rzeki (zdanie składowe – 2). 

2. Wykonaj ćwiczenia: Zeszyt ćwiczeń – ćw. 2/104; ćw. 3 i 5/105, ćw. 7/106. 

                                                               

 

https://youtu.be/Va06osBLXt0

