
Lekcja  04-11-20 

Temat: „Że”, „ponieważ”, „i”, „ale” – wyrazy, które mają niezwykły talent łączenia zdań. 

I Przypomnienie wiadomości na temat spójnika. 

II Wykonaj podane ćwiczenia. 

1.W puste miejsca wstaw takie spójniki, które pozwolą utworzyć zdania poprawne pod względem 

logicznym. 

Maria ubrała się w spódnicę …………… sukienkę? ( czy/ albo/ ale )                                                                                                       

Ten zegarmistrz był znany z rzetelności ……………… dotrzymywania terminów. ( oraz/ albo/ lecz )                                                                        

Pojedziemy autobusem …………… pociągiem? ( i/ czy/ oraz )                                                                                                                                                                   

Wakacje spędzę nad morzem ………….. w górach. ( albo/ ale/ więc ) 

2.Połącz spójnikami zdania pojedyncze z obu kolumn. Pamiętaj, by powstałe w ten sposób zdania 

złożone miały sens. Wykorzystaj podane spójniki: czy, więc, bo, albo, ale, i, bo 

a) Marcel nie wziął peleryny.                                                 1.Nic sobie z tego nie robił.                                                                                                     

b) Kupię jej ładny naszyjnik.                                                    2.Zostaniemy jeszcze jeden dzień.                                                                                         

c) Otrzymał ostrzeżenie.                                                          3.Wtedy miało nastąpić ogłoszenie wyników.                                           

d)  Jutro wyjeżdżamy?                                                              4.Stał na niewielkim wzgórzu.                                                                                                          

e) Wszyscy czekali na poniedziałek.                                       5.Chcę ją poznać.                                                                                         

f) Dom był szeroki.                                                                     6.Zlał go deszcz.                                                                                             

g) Przyjdź na zabawę z Martyną.                                             7.Podaruję swoją najlepszą płytę. 

3.Podkreśl spójniki, przed którymi stawiamy przecinki w wypowiedzeniu złożonym. 

                  oraz, albo, ponieważ, lub, i, bo, gdyż, jeżeli, więc, natomiast, aby 

4.Postaw przecinki w podanych zdaniach tam, gdzie jest to potrzebne. 

Dziwił się jej bo zawsze była wzorem dla innych.                                                                                                                                       

Biegł szybko ale i tak nie zdążył.                                                                                                                                                                    

Samolot kołował nad Oslo piętnaście minut ponieważ była gęsta mgła.                                                                                                                                                                      

Odwiedzę wasze biuro jutro albo jeszcze wieczorem zadzwonię z potwierdzeniem.                                                                                                 

Szedł zatłoczoną ulicą więc go nie zauważył.                                                                                                                                                                                             

Przyjadę w piątek jeśli wyzdrowieje. 

5.Podkreśl spójniki, które łączą tylko zdania składowe, ale nie zespajają wyrazów w zdaniach 

pojedynczych 

                  ponieważ, i, oraz, jeśli,  że, bo, lub, aby, gdyż, żeby 

6.Napisz po dwa wypowiedzenia. W zdaniu a) podany spójnik ma łączyć wyrazy w zdaniu,                                                              

w zdaniu b) dwa zdania składowe. 

                                                                    oraz                                                                                                                                                 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                                       

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

                                                                       lub                                                                                                                                               

                                                                       ale                                                                  


