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Klasa  VII - 30.03.20r. 

 

Temat: Przypomnienie  wiadomości  na  temat  zdania  złożonego  

współrzędnie. 

 

1. Przeczytaj: 

Dziś  będziemy  analizować  zdania  złożone  współrzędnie. Są  to  zdania, które  

zawierają  co  najmniej  2  czasowniki, ale  nie  da  się między  tymi  zdaniami  

składowymi  zadawać  pytań, jak  to  było  w  przypadku  zdań  złożonych  

podrzędnie. Mamy  4  rodzaje  takich  zdań. 

Uwaga: jeśli  korzystasz  z  materiałów przesłanych  do  treści  wiadomości  na  

librusie - nie  będą  Ci  się  wyświetlać: kolory, podkreślenia  ani  wklejona  do  

tekstu  grafika. Jeśli  możesz  korzystaj  z tych, zawartych  w  załączniku  lub  

na  stronie  Szkoły  w  zakładce  materiały  nauczanie  zdalne. 

 

2. Obejrzyj  filmik, trwa  zaledwie  6  minut, ale  bardzo  dobrze  tłumaczy,  na  

czym  polegają  zdania  złożone  współrzędnie  i  jak  je  rozpoznawać. 

Jeśli  link  się  tutaj  nie  otwiera - przekopiuj  go  do  wyszukiwarki  

internetowej. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic 

 

3. Zanotuj  w  zeszycie. 

 

Zdanie  złożone  współrzędnie  to  takie, w  którym  części  składowe  

uzupełniają  się, żadna  z  nich  nie  określa  drugiej, nie  możemy  postawić  

między  nimi  pytania. 

 

 Rodzaje  zdań  złożonych  współrzędnie. 

A) Łączne - czynności  opisane  w  tych  zdaniach  odbywają  się  w  tym  

samym  czasie  lub  miejscu ( są  wykonywane  równocześnie ) 

Rozpoznamy  je  po  spójnikach: i, oraz, a, ani, ni, mogą  też  być  oddzielone  

tylko  przecinkiem. 

Wykres  wygląda  następująco: 

 

 
Przykłady: 

https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic
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Wczoraj  była  brzydka  pogoda  i  cały  dzień  padał  deszcz. 

Siedzę  przed  telewizorem  i  oglądam  film. 

Przeczytałem  już  lekturę, bardzo  mi  się  podobała. 

Ani  się  nie  nauczył, ani  nie  zrobił  zadania. 

 

B) Rozłączne - nie  można  wykonać  czynności  równocześnie, trzeba  wybrać  

jedną  z  nich. 

Spójniki: albo, lub, bądź, czy 

Wykres: 

 
Przykłady: 

Pójdziemy  do  kina  albo  zostaniemy  w  domu. 

Wydam  wszystkie  pieniądze  lub  nadal  będę  je  oszczędzał. 

 

C) Przeciwstawne - czynności  są  kontrastowe 

Spójniki: a, ale, lecz, jednak, natomiast 

Wykres: 

 
Przykłady: 

On  się  śmiał, a  ona  płakała. 

Przeczytałem  to  kilka  razy, ale  nadal  nic  nie  rozumiem. 

Uczyłem  się, jednak  dostałem  dwóję. 

 

D) Wynikowe - jedna  czynność  wynika  z  drugiej, jest  jej  konsekwencją. 

Spójniki: więc, toteż, zatem, dlatego. 

Wykres: 

 
Przykłady: 

Było  ładnie, więc  pojechałem  na  plażę. 

Bolał  mnie  ząb, zatem  poszedłem  do  dentysty. 

 

4. Zadanie  na  środę. Proszę, abyś - jeśli  możesz -  przesłał/ a  je  do  mnie  

w  tym  terminie. Możesz  napisać  je  w  treści  wiadomości  na  librusie. 

 

a) Uzupełnij  zdania  złożone  współrzędnie  spójnikami: ale, albo, i, więc. 

Jacek  podróżował  po  świecie ...................... opisywał  poznane  kraje. 
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Jacek  podróżował  po  świecie .................. zaszywał  się  w  leśniczówce. 

Jacek  podróżował  po  świecie, .................. nie  był  w  Australii. 

Jacek  podróżował  po  świecie, .................. rzadko  go  widywaliśmy. 

 

b) Postaw  brakujące  przecinki. Dopasuj  zdania  do  wykresów, dopisując  

obok  nich  odpowiednie  litery. Nie  musisz  przepisywać  wykresów  w  

wiadomości  do  mnie, możesz  napisać  nr  wykresu i  literę  zdania, które  do  

niego  pasuje, np. 3a. 

 

A) Miło  jest  trochę  poleniuchować  jednak  tylko  systematyczność  

gwarantuje  sukces. 

B) Trudne  zagadnienia  powtórz  kilkakrotnie  albo  poproś  kogoś  o  pomoc. 

C) Nie  chowaj  głowy  w  piasek  odpowiadaj  spokojnie. 

D) Nie  od  razu  wszystko  się  udaje  toteż  nie  zrażaj  się  porażką. 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

 

 

 

 


