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Klasa VI - 26.03.20r. 

Temat  lekcji: Poznajemy  czym  są: związki, szeregi i wyrazy poza  

związkami. 

Na  dzisiejszej  lekcji  zapoznam  Was  z  materiałem  dotyczącym  relacji  

zachodzących  pomiędzy  wyrazami  w  zdaniu. W  ten  sposób  lepiej  

przygotujemy  się  też, do  rozpisywania  wykresów  zdań  pojedynczych :) 

 

1. Przeczytaj: 

Wyrazy  w  zdaniu łączą  się  ze  sobą  pod  względem  znaczenia  oraz  formy  

gramatycznej ( np. występują  w  tej  samej  liczbie, rodzaju... ). Właściwie  

każde  zdanie, które  składa  się  z  kilku  wyrazów, możemy  podzielić  na  

grupy ( zazwyczaj  dwuwyrazowe ), które  się  ze  sobą  wiążą. Między  

wyrazami  w  grupach  możemy  postawić  pytanie. 

 

Np. Mała  Ania  wyjeżdża  jutro  w  góry 

Ania ( co  robi? ) - wyjeżdża 

Ania ( jaka? ) - mała 

wyjeżdża ( kiedy? ) - jutro  

wyjeżdża ( gdzie? ) - w  góry. 

 

Podkreślone  w  grupach  wyrazy - to  wyrazy  nadrzędne, określane. Te, które  

odpowiadają  na  pytania - wyjeżdża, mała, w  góry, jutro - to  wyrazy  

określające - podrzędne. 

 

2. Zapisz  w  zeszycie ( możesz, jeśli masz  taką  możliwość - wydrukować  i  

wkleić  do zeszytu ) 

 

Takie  grupy  wyrazów, gdzie  jeden  wyraz  określa  drugi ( jest  wyraz  

nadrzędny  i  podrzędny ) - nazywamy  związkiem  podrzędnym  lub    

związkiem.  

Np. Średniowieczne  utwory  ukazują  wzór  rycerza. 

Utwory ( jakie?) - średniowieczne 

Utwory ( co robią?) - ukazują 

Ukazują ( co?) - wzór 

Wzór ( czego? ) - rycerza 
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Gdy  wyrazy  nie  określają  się  wzajemnie, są  sobie  równoważne  i  nie  

tworzą  związku - nazywamy  je  szeregiem. Wyrazy  w  szeregu  są  oddzielone  

przecinkiem  lub  połączone  spójnikami: i, lub, oraz, lecz, albo, ale, ani 

 

Np. Ludzie  słuchają  opowieści o  królach, rycerzach  i  smokach. 

 

W  zdaniu  wyróżniamy  związek  główny = podmiot + orzeczenie  i  

związki  poboczne ( wszystkie  pozostałe ) np. 

Mała  Ala  często  rysuje  kredkami 

Ala  rysuje - zw. główny 

Ala  mała, rysuje  często, rysuje  kredkami - związki  poboczne. 

 

3. Przeczytaj 

 

Niektóre  wyrazy  w  zdaniu  nie  wchodzą  w  związki  składniowe  z  

innymi  wyrazami - stoją  jakby  poza  zdaniem. Należą  do  nich: 

- Wołacze: Idę  już, Zosiu, do  domu! 

- Wykrzykniki: Oj, jakie  to  straszne. 

- Wtrącenia: On  jest, moim  zdaniem, niezbyt  miły. 

 

4. Poćwicz - zanotuj  w  zeszycie, tych  zadań  mi  nie  przesyłaj, 

sprawdzę  je  po  powrocie  do  szkoły! 

 

Wypisz  związki  wyrazowe według  wzoru: 

Bohater  spotkał  podczas  wędrówki  lisa. 

związek  główny: bohater  spotkał ( podmiot i orzeczenie ) 

związki  poboczne: spotkał ( kogo?) lisa, spotkał ( kiedy?) podczas  

wędrówki  

 

a) Chłopiec  szybko  zaprzyjaźnił  się  z  tajemniczym  zwierzęciem. 

b) Lis  zdradził  chłopcu  tajemnicę  przyjaźni. 

 

5. Jeśli będziesz  mieć  możliwość  wejdź  na  link, który  przesyłam  Ci  

do  platformy  epodreczniki.pl - możesz  to  zrobić  bez  logowania  i  

wykonaj  ćwiczenia: 1,2,4 :) 
https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-zwiazkowi-nierowny-tu-poboczny-a-tam-

glowny/DrGE2NOan 

https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-zwiazkowi-nierowny-tu-poboczny-a-tam-glowny/DrGE2NOan
https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-zwiazkowi-nierowny-tu-poboczny-a-tam-glowny/DrGE2NOan
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W  razie  pytań  i  wątpliwości  lub  gdybyś  chciał, żebym  sprawdziła  od  

razu  czy  wykonałeś / aś  polecenie poprawnie  skontaktuj  się  ze  mną. 

 

 

 


