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TEMAT: Wypowiedzenie i jego części – powtórzenie wiadomości. (2 nr. lekcji ) 

Witam Was! Jak ostatnio wspominałam przerwa w powtórkach – wracamy do „szkolnych” tematów 

lekcji. Żeby jednak nic się nam nie pomieszało – powtórki będę dodawała na classroom a tematy na 

stronę szkoły. Więc nie usuwajcie classroomu. Piszecie więc sobie temat lekcji, jeżeli jest pod 

tematem notatka to notatkę i ewentualne ćwiczenia lub zadania do wykonania.  

1. Przeczytaj podręcznik str. 208-209.  

2. O wypowiedzeniach już pisałam na classroomie, dlatego też tak pokrótce do przeczytania. 

Nie wystarczy wymienić kilka wyrazów, by powstało zdanie czy wypowiedzenie: 

 

Kasia czytać bajka siostrze młodsza. 

 

By powstało wypowiedzenie, czyli komunikat zawierający pewną treść, informację, należy wyrazy 

wchodzące w jego skład odpowiednio połączyć. 

Kasia czyta bajkę młodszej siostrze. 

Wypowiedzenia możemy podzielić na: 

• zdania – czyli te wypowiedzenia, które zawierają orzeczenie (utworzone przez osobową formę 

czasownika); 

Nauczyciel prowadzi lekcję. 

Słucham. 

Wczoraj bolała mnie głowa. 

• równoważniki zdań – wypowiedzenia, które nie zawierają orzeczenia; 

Jaki pan, taki kram. 

Śmierć Achillesa z ręki Parysa. 

Powitanie przybyłych gości. 

• zdanie pojedyncze – czyli takie, które zawiera tylko jedno orzeczenie; 

Mama posprzątała wczoraj cały dom. 

Umyłam się tym nowym mydłem. 

Z kolei zdanie pojedyncze posiada dwie odmiany: 

– zdanie pojedyncze nierozwinięte – zawiera tylko podmiot i orzeczenie bez żadnych określeń, a 

nawet samo orzeczenie (bez podmiotu); 

Śpiewam. 

Zasnął. 



Pies szczeka. 

Orkiestra gra. 

– zdanie pojedyncze rozwinięte – tu pojawią się oprócz podmiotu i orzeczenia wyrazy określające, 

utworzą one tzw. grupę podmiotu i orzeczenia; 

Zdolny uczeń poświęcał wolny czas rozwijaniu zainteresowań. 

Piękno naszego miasta przyciąga licznych turystów. 

• zdanie złożone – to takie, które posiada dwa lub więcej orzeczeń; 

Poszedłem do parku i spotkałem koleżankę z klasy. 

Zapadł zmrok, a na niebie pojawiły się gwiazdy. 

Jeżeli w zdaniu wystąpi więcej zdań składowych, to nazywamy to wypowiedzenie zdaniem 

wielokrotnie złożonym. 

Byłem zmęczony, więc poszedłem do parku i spotkałem koleżankę z klasy. 

Zapadł zmrok, a na niebie pojawiły się gwiazdy, które świeciły wyjątkowo pięknie. 

 

 

 

 

proszę TYLKO OSOBY CHĘTNE, takie które chcą same sprawdzić swoje umiejętności o 

wykonanie ćw. 1 i 2 str. 44 i 3 str. 45 – ćwiczenia. 

 

Niczego mi nie odsyłacie, żadnych zdj.  
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Zdanie złożone i wielokrotnie złożone – powtórzenie wiadomości. (2 nr. lekcji ) 

1. Przeczytaj podręcznik str. 212, 214, 216 – przydatne dla Ciebie informacje.  

2. NOTATKA do zeszytu: 

 

Nie sądziłam, że praca, którą tak bardzo kochałam, przyniesie mi takie rozczarowanie. 

1 – nie sądziłam 

2a/2b – że praca przyniesie mi takie rozczarowanie 

3 – którą tak bardzo kochałam 

 
 

Jak analizować zdanie wielokrotnie złożone? 
1. Podkreśl wszystkie orzeczenia w wypowiedzeniu. 

2. Wskaż granice zdań składowych i ponumeruj je. 

3. Znajdź wypowiedzenie główne (takie, które jako jedyne jest nadrzędne, lub pierwsze z kilku 

współrzędnych). Zdanie główne zaznaczamy linią podwójną. 

4. Przedstaw na wykresie zależności składniowe 

(korzystając z wiedzy o zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie). 

5. Nazwij poszczególne części składniowe. 
 



ANALIZUJEMY TO ZDANIE KROK PO KROKU: jeżeli ktoś chce może to sobie zanotować 

do zeszytu ale nie jest to konieczne  

Po długiej wyprawie dotarłem wreszcie do domu i opowiedziałem moim 

rodzicom, co się wydarzyło podczas wycieczki, na którą jechałem z wielką 

radością. 

 

1. Szukamy wszystkich zdań składowych, z których składa się wypowiedzenie złożone. 

Nie jest to skomplikowane. Na początek trzeba przecież znaleźć czasowniki. Tyle powinno być 

krótszych zdań złożonych w jedno dłuższe wypowiedzenie, ile jest czasowników (czyli orzeczeń). 

Wiemy przecież, że bez czasownika nie ma zdania. Musimy jednak pamiętać, że w długim zdaniu 

mogą być ukryte także równoważniki (np. te, które zawierają imiesłowy przysłówkowe). 

 

2. Skoro już znaleźliśmy czasowniki (dotarłem, opowiedziałem, wydarzyło się, jechałem) – a pełnią 

one w powyższym zdaniu funkcję orzeczeń – próbujemy znaleźć granice między zdaniami. 

 

Jest to wypowiedzenie wielokrotnie złożone, które składa się z czterech zdań składowych- 1-4  

 

3. Określamy zdanie główne – to zdanie, które może istnieć samodzielnie, a do niego odnosi się treść 

pozostałych zdań.  

Zdanie nr 1 to zdanie główne, ponieważ jest samodzielne treściowo i nie zawiera żadnych spójników 

ani zaimków - Po długiej wyprawie dotarłem wreszcie do domu (1). 

4. Rysujemy wykres zdania, na którym przedstawiamy układ zdań składowych – i tutaj 

niezbędna okazuje się znajomość spójników i zaimków  dzięki którym rozpoznajemy zdania.  

 



 

 

WYKRES ZDANIA WYGLĄDAŁBY NASTĘPUJĄCO: (przepraszam za jakość ale inaczej nie 

umiałam tego zrobić) 

Po długiej wyprawie dotarłem wreszcie do domu i opowiedziałem moim rodzicom, co się wydarzyło 

podczas wycieczki, na którą jechałem z wielką radością. 

 

 

 Po długiej wyprawie                                   opowiedziałem 

                                                                                  moim rodzicom 

dotarłem wreszcie do domu 

         1                            i               2 

_______________      … _______________ . 

                                   zd. zł. współrzędnie łączne                            .              3  

                                                                                                                   co?    .      co się wydarzyło podczas wycieczki 

                                                   zd.zł. podrzędnie dopełnieniowe     . ______________ . 

                                                                           .        4 
                             

                                              której?             .   na którą jechałem  

                                                                                                         zd .zł .podrzędnie przydawkowe                    z wielką radością. 

                                                                                               .    ____________ 

OPIS:  

Zdanie 1 to zdanie główne. 

Zdanie 2 jest współrzędne do zdania 1 – rozpoznajemy ten układ po spójniku „i”. 

Zdanie 3 jest podrzędne do zdania 2 – rozpoznajemy ten układ po zaimku „co” oraz pytaniu, które 

możemy zadać do zdania 2: co opowiedziałem swoim rodzicom? – to, co wydarzyło się podczas 

wycieczki 

Zdanie 4 jest podrzędne do zdania 3 – rozpoznajemy ten układ po zaimku (i przyimku) „na którą” oraz 

pytaniu odnoszącym się do treści zdania 3: której wycieczki? – tej, na którą jechałem z wielką 

radością. 
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TEMAT: Podsumowanie wiadomości.  

Moi drodzy, wiem że składnia jest bardzo trudnym działem – dlatego musicie dobrze znać wszystkie 

części zdania wraz z ich pytaniami aby dokonać analizy i wykresu zdania. Na pocieszenie mogę Wam 

powiedzieć, że na egzaminie może pojawić się na szczęście jedno zadanie tego typu – ale to są 

zawsze dodatkowe punkty ;). 

 

TYLKO DL OSÓB CHĘTNYCH: 

proszę OSOBY CHĘTNE  byście w ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości w zeszycie 

ćwiczeń ze str. 48 wykonali ćw. 1 i 2 i ćw. 6 str. 50 – nie jest to konieczne (niczego mi nie 

odsyłacie). 

 


