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Klasa  VIII - 05.05.20r. 

 

Temat: Poprawne  stosowanie  znaków  interpunkcyjnych - przypomnienie. 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, przypominam  Wam  o  przesłaniu  mi  przemówienia, które  było  na  

wczoraj. 

W  dodatkowym  załączniku  przesyłam  Wam  też przykładowe  wypracowanie  

egzaminacyjne  do  poczytania 

 

2. Odpowiedzi  do  pytań ( Prawda / Fałsz )  z  wczorajszej  lekcji 

"Żona  modna" 

1. P / 2. F/ 3. P/ 4. F/ 5. F/ 6. P/ 7. F/ 8. P/ 9. F/ 10. P/ 11. P/ 12. F/ 13. P/ 14. F/ 

15. P/ 16. P 

 

"Zemsta" 

1. F/ 2. F/ 3. F/ 4. P/ 5. P/ 6. P/ 7. F/ 8. P/ 9. P/ 10.P 

 

3. Zasady  interpunkcyjne - myślę, że  przed  egzaminem  warto  je  sobie  

przypomnieć :) Problemu  raczej  nie  przysparzają  kropki, pytajniki... Inaczej  

za  to  jest  z  przecinkami. Wskazówek  dotyczących  przecinków  jest  sporo - 

odnoszą  się  one  do  spójników, budowy  zdań. Innymi  zasadami  stawiania  

przecinków  będziecie  się  kierować  w  zdaniu  pojedynczym, a  innymi  w  

złożonym. Dziś  skupimy  się  na  zdaniu  pojedynczym, a  jutro  na  złożonym 

:) 

 

4. Zapisz  do  zeszytu. 

W  zdaniu  pojedynczym  stawiamy  przecinki   

1) przed  spójnikami: ale, lecz, czyli, to  znaczy, to  jest, innymi  słowy, a                     

( kiedy  oznacza  przeciwstawienie  np. To  nie  prawda, a  fałsz ) 

 

2) kiedy  obok  siebie  znajdują  się  takie  same  części  zdania np. dwa  

podmioty ( kiedy  coś  wymieniamy, mają  takie  same  pytania, moglibyśmy  

postawić  między  nimi  spójnik  "i"  ) 

np. Kury, kaczki  i  gęsi  były  w  ogrodzie. ( kury, kaczki - podmioty  obok  

siebie. Kury  i  kaczki  i  gęsi  były  w  ogrodzie  ) 
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Kupiłem  jabłka, banany, chleb podkreślone  wyrazy  są  trzema  dopełnieniami. 

 

Nie  stawiamy  przecinka 

1) Przed  spójnikami: i, oraz, tudzież, lub, bądź, albo, czy, ani, ni, a ( jeżeli  

w  zdaniu  ma  to  samo  znaczenie  co  "i" - np. Nuciła  cicho  a  melodyjnie. 

Nuciła  cicho  i  melodyjnie ) 

Uwaga: jeśli  w  zdaniu  powtarza  się  drugi  raz  ten  sam  spójnik, to  przy  

tym  powtórzonym  stawiamy  przecinek, np. Ani  nie  lubię  owoców, ani  

warzyw. 

 

2) Nie  oddziela  się, kiedy  się  nie  wymienia  

 

3) Jeśli  przydawki  lub  okoliczniki  występujące  tuż  obok  siebie  są  

nierównorzędne,  np. odpowiadają  na  różne  pytania, nie  da  się  między  

nimi  postawić  spójnika 

np. To  jest  ( która?) pierwsza ( jaka? ) niebanalna  reklama  kremu. 

Zdanie: To  jest  i  pierwsza  i  niebanalna  reklama... - jest  niepoprawne 

 

3. Poćwiczmy  razem. 

W  niektórych  fragmentach  zdań  postawiono  przecinki, w  innych - nie. Podaj  

zasady  interpunkcyjne, którymi  się  kierowano  w  podkreślonych  częściach  

zdań. 

 

Zapisz  do  zeszytu: 

1) W. Rutkiewicz  była  polską  alpinistką, himalaistą. -  stawiamy  przecinek, 

ponieważ  obok  siebie  mamy  2  dopełnienia  o  takich  samych  pytaniach                  

( kim? czym? ) 

 

2) Należy  do  grona  najbardziej  znanych  kobiet  światowego  himalaizmu - 

nie  stawiamy  przecinka, ponieważ  obok  siebie  są  nierównorzędne  części  

zdania 

 

3) Zdobyła  8  z  czternastu  ośmiotysięczników, między  innymi: Mount  

Everest, Nanga  Parbat, K2. - stawiamy  przecinek  ponieważ  wymieniamy  

obok  siebie  te  same  części  zdania, o  tych  samych  pytaniach ( dopełnienia, 

kogo? co? ) 
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