
Lekcja 08-12-20 

Temat: Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie – ćwiczenia. 

1.Przypomnienie wiadomości na temat zdania złożonego współrzędnie i podrzędnie. 

2.Wykonaj ćwiczenia utrwalające umiejętność rozpoznawania zdań złożonych współrzędnie i 

podrzędnie. 

Ćw. 1. Wskaż wypowiedzenia będące zdaniami pojedynczymi.                                                                                                                

a) Piotr wyjechał służbowo do Opola i Wrocławia.                                                                                                                                                               

b) Samolot wylądował punktualnie.                                                                                                                                                                                                          

c) Od wczoraj proszę cię o naprawienie kranu.                                                                                                                                            

d) Zawsze dzwonił na święta lub wysyłał kartkę. 

Ćw. 2. W każdym z poniższych wypowiedzeń złożonych wskaż zdanie składowe, które zawiera 

informację dodatkową, czyli jest podrzędne, bo uzupełnia drugie ze zdań składowych.                                                                                                    

a) Pojechał nad Bałtyk, ponieważ lubi polskie morze.                                                                                                                                   

b) Doskonale wszyscy wiedzieliśmy, dokąd w tym roku wyjedziemy na szkolenie.                                                                                                   

c) Wysłałem kierowcę na lotnisko w Katowicach, skąd miał odebrać naszych gości.                                                                                       

d) Kiedy wróciliśmy z wczasów, w skrzynce leżało kilka listów. 

Ćw. 3. Które z podanych wypowiedzeń to zdania złożone współrzędnie? Wskaż je.                                                                         

a) Widziałam, którędy jechaliście.                                                                                                                                                                    

b) Konrad krzyknął i upadł.                                                                                                                                                                                                                              

c) Zgłoszę szkodę w biurze zarządcy albo tylko poskarżę się na nich ich rodzicom.                                                                                                      

d) Pomyślał o wyjeździe w góry, ponieważ tam najlepiej odpoczywał.                                                                                                                                         

e) Takiego wyrazu nie ma, więc tracisz kolejkę. 

Ćw. 4. Dokończ rozpoczęte zdania współrzędnie złożone.                                                                                                                                                                       

a) Odrobię lekcje albo ……………………………………………………………………………………………………………………. .                                               

b) Odrobiłem lekcje i ……………………………………………………………………………………………………………………… .                                                                                  

c) Odrobiłam lekcje, ale …………………………………………………………………………………………………………………. .                                                                                    

d) Odrabiam lekcje, więc ……………………………………………………………………………………………………………….. . 

Ćw. 5. Połącz ze sobą dwie części zdań podrzędnie złożonych.                                                                                                                

Pójdę do Pawła, bo                                                                       siedzę zwykle w ławce.                                                                           

Pójdę do Pawła, kiedy                                                                   nie mogę już patrzeć na książki.                                                                   

Pójdę do Pawła, chociaż                                                                 skończę odrabiać lekcje.                                                                                   

Pójdę do Pawła, z którym                                                             powinienem pouczyć się do klasówki. 

Ćw. 6. Do każdego zdania dodaj krótkie zdanie podrzędne. Poprzedź je przecinkiem.                                                                           

Ucieszyłam się z jej widoku                                                              ( bo, ponieważ, gdyż )                                                                            

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                      

Tomek odda mi tę grę                                                                      ( kiedy, gdy, dopiero gdy )                                                                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                          

Ciągle marzę o błękitnej koszuli                                                       ( którą )                                                                                               

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.Wykonaj pol. 7.str. 141 ( podr. ).  


