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Klasa  VII - 20.04.20r. 

 

Temat: Poznajemy  czym  jest  mowa  zależna  i  niezależna. 

 

Kochani  do  omawiania  lektury  przejdziemy, kiedy  od  większości  z  Was  

otrzymam  rozwiązany  sprawdzian  z  niej, więc  na  pewno  już  w  tym  

tygodniu :) 

 

1. Zapisz  w  zeszycie. 

Mowa  niezależna  to  dosłowne  przytoczenie  cudzej  wypowiedzi, wierne  

cytowanie  kogoś. Stosuje  się  ją  w  cytatach  i  dialogach.  

Np. Wczoraj  podczas  kolacji  Janek  wyznał: "Irytują  mnie  rozmowy  o  

polityce". 

- Irytują  mnie  rozmowy  o  polityce - wyznał  Janek  wczoraj  podczas  kolacji. 

 

Mowa  zależna  to  w  miarę  wierne  zrelacjonowanie  czyichś  słów, bez  

dosłownego  ich  przytaczania. 

Np. Wczoraj  podczas  kolacji  Janek  wyznał, że  irytują  go  rozmowy  o  

polityce. 

 

2. Przeczytaj. 

Przekształcanie  mowy  niezależnej  na  mowę  zależną. 

Każdą  wypowiedź  w  mowie  niezależnej  można  przekształcić  na  mowę  

zależną. Cytowany  tekst  należy  zmienić  na  zdanie  podrzędne  względem  

zdania  wprowadzającego  za  pomocą  odpowiedniego  spójnika, zaimka  lub  

partykuły. Zmian  wymagają  także: interpunkcja, formy  czasowników, zaimki. 

 

3. Zapisz 

 

Mowa  niezależna 

 

Mowa  zależna 

 

Jacek  przyznał: "Mnie  też  przyszedł  

do  głowy  podobny  pomysł". 

 

Jacek  przyznał, że  jemu  też  

przyszedł  do  głowy  podobny  

pomysł. 

 

 - Agnieszko, zaplanujesz  nasze  

tegoroczne  wakacje? - zapytała  

mama. 

 

Mama  zapytała, czy  Agnieszka  

zaplanuje  ich  tegoroczne  wakacje. 
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- Nie  przeszkadzaj  bratu - zwrócił  

się  do  Antka  tata. 

Tata  zwrócił  się  do  Antka, aby  nie  

przeszkadzał  bratu. 

 

4. Poćwicz - zapisz  w  zeszycie 

 

Przekształć  tekst, zastępując  mowę  zależną, mową  niezależną. 

 

Zwierzęta  zwołały  kiedyś  zebranie, żeby  omówić  różne  ważne  sprawy. O  

wyznaczonej  godzinie  zjawiły  się  wszystkie  oprócz  stonogi. Postanowiono  

na  nią  zaczekać. Po  godzinie  przewodniczący  oznajmił, że  dłużej  czekać  

nie  będzie. Kiedy  zebranie  dobiegło  końca, zjawiła  się  stonoga. Któreś  ze  

zwierząt  zapytało, dlaczego  się  spóźniła. W  odpowiedzi  oburzona  stonoga  

wrzasnęła  z  pretensją, że  ktoś  wywiesił  kartkę, aby  wycierać  nogi. 

 

Przekształcony  tekst: 

 

Zwierzęta  zwołały  kiedyś  zebranie, żeby  omówić  różne  ważne  sprawy. O  

wyznaczonej  godzinie  zjawiły  się  wszystkie oprócz  stonogi. Postanowiono  

na  nią  zaczekać. Po  godzinie  przewodniczący  oznajmił: 

- Nie  będę  dłużej  na  nią  czekać. 

Kiedy  zebranie  dobiegło  końca, zjawiła  się  stonoga. 

- Dlaczego  się  spóźniłaś? - zapytało któreś  ze  zwierząt. 

- To  nie  moja  wina, że  ktoś  wywiesił  kartkę, aby  wycierać  nogi! - 

wrzasnęła  z  pretensją  oburzona  stonoga. 


