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Klasa  VI - 04.06.20r. 

 

Temat: Zdanie  złożone  współrzędnie - ćwiczenia. 

 

Przypominam 

Jeśli  ktoś  chce  jeszcze  zdać  lektury  dodatkowe, ma  czas  do  10  czerwca, po  tym  

terminie  wystawiam  oceny  proponowane  na  koniec  roku  szkolnego :) 

 

1. Przeczytaj. 

Na  wczorajszej  lekcji  poznaliście  czym  jest  zdanie  złożone  współrzędnie  i  jak  

wygląda  jego  wykres. 

Rzeczą  oczywistą  jest, że  musicie  znać  na  pamięć  rodzaje  tych  zdań, żeby  potem  

właściwie  je  rozpoznawać, musicie  się  też nauczyć  wykresów  odpowiadających  tym  

zdaniom. 

 

Wskazówka :) 

Żeby  rozpoznać  rodzaj  zdania  współrzędnego, najlepiej  skupić  się  na  jego  treści  i  tak: 

- jeśli  wykonuję  2  czynności  równocześnie - mamy  zdanie  łączne, 

- jeśli  nie  mogę  wykonać  2  czynności  równocześnie  i  muszę  pomiędzy  nimi  wybrać - 

albo  jedną, albo  drugą - mamy  zdanie  rozłączne, 

- jeśli  mamy  2  kontrastowe  czynności, które  są  przeciwieństwami - np. śmieje  się  / 

płacze - mamy  zdanie  przeciwstawne, 

- jeśli  jedna  czynność  wynika  z  drugiej - mamy  zdanie  wynikowe. 

 

Przypominam  Wam  też  poprawny  zapis  poszczególnych  zdań: 

 

łączne  

 

rozłączne  

 

przeciwstawne  

 

wynikowe  

 

Wygląd  wykresu, a  zwłaszcza  kierunków  strzałek  jest  tutaj  bardzo  ważny!!! 
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Wykonajmy  teraz  wspólnie  kilka  ćwiczeń. 

 

1) W  ramach  rozgrzewki  przejdź  do  strony 

 

https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/DmBh8n2mS 

 

wykonaj  ćwiczenie  1, 2 - nie  musisz  ich  zapisywać  ani  przesyłać  do  mnie. 

 

2) Rozpoznaj  zdania  złożone  współrzędnie. Wyróżnione  litery  utworzą  hasło. 

Na  jutrzejszej  lekcji  wskażę  Wam  poprawne  odpowiedzi :) a  teraz  spróbujcie  sami  

zapisać  hasło :) 

 

 
3) To  zadanie  wykonaj  samodzielnie  i  zapisz  do  zeszytu - nie  przesyłaj  do  mnie. 

 

Połącz  zdania  pojedyncze  w  zdania  złożone  za  pomocą  spójników: ale, jednak, 

albo, zatem, więc 

Wzór: Kupię  gazetę. Wydam  pieniądze  na  lody - Kupię  gazetę  albo  wydam  pieniądze  

na  lody. 

 

Wyślę  telegram. Zawiadomię  ją  telefonicznie. 

Wiedziałem  o  tym  od  dawna. Nic  nie  mówiłam. 

Jestem  bardzo  zajęty. Musisz  mnie  zastąpić. 

Kazik  posprzątał  swój  pokój. Nikt  tego  nie  docenił. 

Maciek  dobrze  się  do  tego  przygotował. Powinien  wygrać. 

 

https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/DmBh8n2mS
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4) Zapisz  zadanie  do  zeszytu - wykonaj samodzielnie, nie  przesyłaj - jutro  podam  

poprawne  odpowiedzi, żebyś  mógł / mogła  sprawdzić, czy  zadanie  jest  wykonane  

poprawnie :) 

 

Wstaw  brakujące  przecinki. 

On  ma  jeszcze  mleko  pod  nosem  dlatego  można  mu  to  wybaczyć. 

Spóźniłeś  się  więc  teraz  szukaj  wiatru  w  polu. 

Kiedy  na  ciebie  patrzę  nie  wierzę  własnym  oczom. 

Ostrzegałem  cię  abyś  nie  pchał  palca  między  drzwi. 

Lubi  go  ale  nie  zostawiła  na  nim  suchej  nitki. 

Będziesz  pluł  sobie  w  brodę  kiedy  spostrzeżesz  swój  błąd. 

Maciek  zwykle  na  zimne  dmucha  jednak  dziś  postąpił  bardzo  nieostrożnie. 

 

5) Rozwiąż  quiz 

Nie  musisz  się  logować, wciśnij  zielony  przycisk  "ćwicz"  i  opcję  graj, a  następnie  

"zagraj  w  quiz". 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/58c3bb82fac5058224740b89/zdania-zoone-wsporzdnie 

 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/58c3bb82fac5058224740b89/zdania-zoone-wsporzdnie

