
Język polski klasa 6b (04-08.05.2020) 

Temat: Zdanie złożone podrzędnie (poniedziałek, środa) 

1. Notatka do zeszytu: 

Zdanie złożone podrzędnie: 

• Zdanie złożone zawiera co najmniej dwa orzeczenia. 

• W zdaniu złożonym podrzędnie jedno ze zdań składowych określa drugie, czyli jest 

wobec niego podrzędne. 

• Zdanie nadrzędne (określane) jest ważniejsze. 

• Zdanie podrzędne określa zdanie nadrzędne. 

W zdaniu złożonym podrzędnie wyróżniamy: 

• zdanie nadrzędne N (to, do którego stawiamy pytanie) 

• zdanie podrzędne P (to, które jest odpowiedzią na pytanie) 

Przykłady: 

(1) Podoba mi się sukienka, (jaka?) (2) którą masz na sobie. 

zdanie nadrzędne                                      zdanie podrzędne 

(1) Zrezygnowaliśmy ze spaceru, (dlaczego?) (2) ponieważ zerwał się wiatr. 

zdanie nadrzędne                                                        zdanie podrzędne 

 

2. ćwiczenia cz.2 ( s.47-53) – ćw.1,2,3,5,6,7, 10a 

Temat: Zdanie złożone współrzędnie ( czwartek, piątek) 

1. Notatka do zeszytu: 

W zdaniu złożonym współrzędnie żadne ze zdań składowych nie określa drugiego, a zdania te 

wzajemnie się uzupełniają, dzielimy na: 

• Łączne – w tych zdaniach spójniki, jak sama nazwa wskazuje, pełnią funkcję łączną i 

nie stawiamy przed nimi przecinka. Należą do nich: i, oraz, ani, ni, jak, też, jakże, 

także (np. Leżę w łóżku i czytam książkę; Twój płacz nic tu nie pomoże ani nie robi na 

mnie żadnego wrażenia).  

• Rozłączne – w tych zdaniach treści, również jak wskazuje na to nazwa, rozłączamy za 

pomocą spójników: albo, lub, czy, bądź. Przed nimi również nie stawiamy przecinka 

(Dzisiaj posprzątam w domu albo ugotuję coś dobrego; Chcesz iść do kina czy wolisz 

spacer?). 

• Przeciwstawne – treści tych zdań są sobie… tak! Przeciwstawne! Przecinek 

postawimy przed: ale, lecz, a, jednak, chociaż, zaś, natomiast (Chciałam zrobić 

zakupy, ale zamknęli już sklep; Poszliśmy tam, chociaż nikt z nas zupełnie nie miał na 

to ochoty). 

• Wynikowe – w tym przypadku treść jednego zdania wynika z treści drugiego, co 

podkreślamy spójnikami: więc, zatem, toteż, dlatego, przed którymi stawiamy 

przecinek (Mam jutro rano egzamin, więc nie pójdę z wami na piwo; Kończą ci się 

oszczędności, zatem weź się do szukania pracy!). 

 

2. Ćwiczenia cz.2 (s.54-59) zad. 2, 3, 4a,b, 7, 8 

Powodzenia  



 


