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Klasa VIII - 07.04.20r. 

 

Temat: Powtórzenie  wiadomości  na  temat  składni. 

 

1. Przeczytaj. 

Moi  drodzy  dziś  powtarzamy  składnię, jutro  przyjrzymy  się  opowiadaniu  

twórczemu. Po  świętach  przejdziemy  do  powtarzania  lektur - co  nie  znaczy, 

że  już  teraz  nie  powinniście  sobie  utrwalać  ich  treści. Nie  będę  Wam 

zadawać na  święta  zadań, ale  po  świętach  już  tak. Chciałabym  żebyście  

mieli  świadomość, że  jakkolwiek  by  nie  było  z  pandemią  i  Waszym  

egzaminem, oceny  końcowe  na  pewno  będziecie  mieli  wystawiane. Jeśli  nie  

będziecie  wysyłali  mi  tych  zadań, o  które  Was  poproszę,  wystawię  Wam  

oceny na  podstawie  lutego  i  początku  marca, kiedy  jeszcze  chodziliśmy  do  

szkoły. Równie  dobrze  przecież  może  się  okazać, że  nauczanie  zdalne  

będzie  trwało  do  czerwca, więc  nikt  z  nas  nie  wie, czy  będę  miała  

możliwość  poprawić  Wam  to, co  macie  w  zeszytach, a  czego  nie odsyłacie. 

 

2. Odpowiedzi  do  testu  ze  słowotwórstwa. 

 

1. - B; 2. I - czytanie, II - czytelnik, III - czytelnia, IV - czytnik; 3. I - na  rogu, II 

- płot, III - pływać, IV - cymbał, V - lewy  ręka, VI - drukować; 4. I - 

przyrostek, II - przyrostek, III - przedrostek, IV - wrostek, V - przyrostek, VI - 

przyrostek, VII - formant  zerowy, VIII - wrostek; 5. - B,D,F; 6. - D; 7. - I - P, II 

- F, III - F 

 

3. Powtórz - poczytaj  w  podręczniku  na  stronach  345 - 350 

 

4. Poćwicz - już  wiesz  jak  zapisać  w  zeszycie, nie  przesyłaj - to  nie  jest  na  

ocenę. W  następnych  materiałach  prześlę  odpowiedzi. 

 

1. W zdaniu  " Do  Kumasi  przyjechałem  bez  żadnego  celu"  występuje 

orzeczenie A/B, które  odnosi  się  do  podmiotu C/D. 

A. imienne   C. logicznego 

B. czasownikowe  D. domyślnego 

 

2. Zaznacz  P  lub  F 

W  zdaniu: Kumasi  leży  wśród  zieleni  i  kwiatów, na  łagodnych  

wzgórzach  wyrażenie  "na  wzgórzach"  pełni  funkcję  okolicznika  

P F 
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miejsca. 

W  wypowiedzeniu: Miasto  jest  stolicą  królestwa  Ashanti  

rzeczownik  "królestwa"  pełni  funkcję  przydawki. 

P F 

 

3.a)  Przykładem  równoważnika  jest  wypowiedzenie: 

A. Zbliża  się.  B. Wypływa. 

C. Od  razu  ulice  pełne  ludzi.  D. Od  razu  miasto  rusza  z  miejsca. 

 

3.b) Przekształć  wskazany  w  punkcie  a) równoważnik  zdania  w  zdanie  

pojedyncze. 

 

4. Dokończ  zdanie. Wybierz  odpowiedź  A  albo  B  i  jej  uzasadnienie  

spośród  1 - 3. 

Wypowiedzenie: Na  ogół  uważa  się, że  mieć  określony  cel  to  dobra  rzecz, 

bo  wtedy  człowiek  czegoś  chce  i  do  czegoś  zdąża  jest  zdaniem. 

 

A 

 

Pojedynczym  rozwiniętym 

 

ponieważ  

zawiera 

1. jedno  orzeczenie 

B Wielokrotnie  złożonym 2. jeden  podmiot 

 

3.kilka  orzeczeń 

 

 

5. W  wypowiedzeniu: Miasto  jest  jak  wielki  ogród  botaniczny, w którym  

pozwolono  osiedlić  się  ludziom  występuje  zdanie  podrzędne: 

A. przydawkowe  B. dopełnieniowe 

C. okolicznikowe  miejsca D. okolicznikowe  sposobu. 

 

6. Spójnik  użyty  w  wypowiedzeniu: Poranki  są  olśniewające, lecz  trwają  

tylko  kilka  minut  łączy  zdania  współrzędne A/B. Nie  zmieniając  sensu  

wypowiedzenia, można  go  zastąpić  wyrazami C/D 

 

A. przeciwstawne  C. więc, dlatego 

B. wynikowe  D. ale, jednak 

 

7. Przekształć  zdanie: Tu  można  zobaczyć  obrządek  wywodzący  się  z  

pradawnych  czasów - w  zdanie  złożone  podrzędnie. 
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8. Przekształć  zdanie: Do  Kumasi  przyjechałem  bez  żadnego  celu - w  

wypowiedzenie  złożone  z  imiesłowowym  równoważnikiem  zdania. 

 

9. Przekształć  zdanie  złożone: Widziałem, jak  gaśnie  zachwyt  na  jego  

twarzy - w  zdanie  pojedyncze. 

 

10. Przekształć  podany  fragment  tekstu  tak, aby  zamienić  mowę  

niezależną  na  mowę  zależną. Pamiętaj, aby  zachować  sens  wypowiedzi. 

- Tak! - rzekłem. - Wszędzie  jest  tak  samo. 


