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Klasa  VII - 27.03.20r. 

 

Temat: Przypomnienie  wiadomości  na  temat  zdań  złożonych  

podrzędnie. 

 

Na  dzisiejszej  lekcji  przypomnimy  sobie  wiadomości  z  klasy  VI  na  temat  

zdania  złożonego  podrzędnie. Jest  to  trudne  zagadnienie, ale  zależy  mi  na 

tym, żebyście  na  razie  zapoznali  się  z  jego  podstawami. Wrócimy  do  nich  

po  powrocie  do  szkoły  i  w  klasie  VIII. 

 

1. Przeczytaj: 

Ze  zdaniem  złożonym  mamy  do  czynienia, gdy  zawiera  co  najmniej  2  

czasowniki. Można  o  nim  powiedzieć, że  w  takim  przypadku  składa  się  z  

dwóch  zdań  składowych - to  znaczy  z  jednego  zdania  złożonego, możemy  

zbudować  dwa  pojedyncze. Zobacz: 

 

Poszedłem  do  sklepu, bo  chciałem  kupić  lody. 

Poszedłem  do  sklepu. Chciałem  kupić  lody. 

 

2. Zapisz 

Związek  między  zdaniami  składowymi w  zdaniu  złożonym  podrzędnie  

polega  na  tym, że  jedno  ze  zdań  określa  drugie, między  zdaniami  

składowymi  można  postawić  pytanie, zapytać  jednym  zdaniem  o  drugie.  

Np. Musimy  tam  pójść ( po co? ), aby  osiągnąć  nasz  wymarzony  cel. 

Zapytałem ( o co? ), czy  jutro  będzie  ładna  pogoda. 

 

3. Przeczytaj. 

W  zdaniu  złożonym  podrzędnie  wyróżnia  się  zdanie  nadrzędne, czyli  

zdanie  główne  oraz  zdanie  podrzędne, które  określa  nadrzędne ( stanowi  

odpowiedź  na  pytanie ). Tak  więc  zdaniami  nadrzędnymi  w  przykładach, 

które  przepisałeś  były: musimy  tam  pójść, zapytałem. Zdaniami  podrzędnymi 

- aby  osiągnąć  nasz  wymarzony  cel, czy  jutro  będzie  ładna  pogoda. 

 

Przy  takich  zdaniach  wykonujemy  wykres  schodkowy. Na  górze  schodka  

jest  zawsze  to  zdanie ( nadrzędne ), od  którego  wychodzi  pytanie. Sugeruj  

się  też  tym, że  ta  część  zdania, która  zaczyna  się  od  spójnika  jest  zawsze  

na  dole. 
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4. Zapisz  przykłady  do  zeszytu.  
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Przeczytaj: jeśli chodzi o  zdanie  wtrącone, to  zwróć  uwagę  na  jego  

budowę. Najpierw  jeden  wyraz ( z  reguły  wykonawca  czynności ) - 

przecinek - zdanie  podrzędne - bo  rozpoczęte  od  spójnika ( więc  na  wykresie  

będzie  na  dole ) - przecinek - i  kontynuacja  do  pierwszego  wyrazu  zdania 

np. gdyby  poprzestawiać  te  zdania  w  przykładzie  drugim, wyjdzie  nam  coś  

takiego: wykonałem  zadania, których  nie  lubię. Do  tego  typu  zdań  jeszcze  

wrócimy. 

 


