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Klasa  VI - 25.05.20r. 

 

Temat: Uczymy  się, czym  jest  zdanie  złożone  podrzędnie  i  jak  wykonać  

jego  wykres. 

 

1. Przeczytaj. 

 Moi  drodzy, dziś  przechodzimy  do  objaśniania  budowy  zdań  

złożonych - zajmie  nam  to  kilka  lekcji. 

Zdanie  złożone  to  takie, które  zawiera  co  najmniej  2  czasowniki. W  

języku  polskim  mówimy  o  zdaniach  złożonych  nadrzędno - podrzędnie ( 

w  skrócie: podrzędnie )  i  współrzędnie. My  na  razie  zaczniemy  od  tych  

pierwszych. To  tylko  wygląda  strasznie, ale  w  praktyce  takie  nie jest - poza  

tym  jest  to  materiał, do  którego  na  pewno  wrócimy  gdy  spotkamy  się  w  

szkole :) 

 

To  ważne - przeczytaj  uważnie 

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 - a  to  znaczy, że  z  jednego  zdania  złożonego, 

możemy  zbudować  dwa  pojedyncze. Zobacz: 

 

Poszedłem  do  sklepu, bo  chciałem  kupić  lody. 

Poszedłem  do  sklepu. Chciałem  kupić  lody. 

 

My  będziemy  dzielić  zdanie  złożone  na  zdania  składowe  w  następujący  

sposób: 

 
Pionowa  kreska  z  cyfrą  1  oznacza, że  jest  to  pierwsze  zdanie  składowe, a  

kreska  z  cyfrą  2 - że  to  drugie. Z  reguły  zdanie  dzielimy  w  miejscu  

przecinka. Ostatnie  zdanie  jest  zawsze  na  kropce. Takie  oznaczenia  będą  

nam  potrzebne  do  wykonania  wykresu  zdania  podrzędnego - co  za  chwilę  

Wam  pokażę :) 

 

Pamiętacie, jak  mówiliśmy, że  mamy  wyraz  określany  i  określający? 

np. pogoda ( jaka? ) brzydka. 
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To  znaczyło, że  jeden  wyraz  określał  drugi, mówił  jaki  jest. Taką  samą  

zasadę  mamy  w  zdaniach  złożonych  podrzędnie - tylko, że  już  nie  mamy  

do  czynienia  z  pojedynczymi  wyrazami. 

 

2. Zapisz  do  zeszytu 

 

W  zdaniu  złożonym  podrzędnie jedna  część  zdania ( zdanie  składowe )  

jest  określeniem  drugiej  części  zdania - można  między  nimi  postawić  

pytanie.  

Poszedłem  do  sklepu - po co?  bo  chciałem  kupić  lody. 

To  zdanie  składowe, które  jest  określane, możemy  o  nie  zapytać - jest  

zdaniem  nadrzędnym - w  tym  przypadku  to: "Poszedłem  do  sklepu". 

 

Zdanie, które  jest  określeniem, odpowiada  na  zadane  pytanie, jest  zdaniem  

podrzędnym - w  tym  przypadku  "bo  chciałem  kupić  lody". 

 

Wykres  zdania  podrzędnego, to  tak  zwany  wykres  schodkowy - na  górnym  

schodku  zawsze  jest  cyfra  oznaczająca  zdanie  nadrzędne, a  na  dolnym  

podrzędne.  

 

 
 

3. Przeczytaj. 

Z  reguły  wykres  wygląda  jak  powyżej - na  górze  znajduje  się  jedynka, a  

na  dole  dwójka - ale  nie  zawsze  tak jest. Może  się  zdarzyć, że  to  druga  

część  zdania  będzie  tą, która  jest  określana. Zapamiętajcie  sobie, że  część  

podrzędna ( ta, która  znajduje  się  na  dole  wykresu ) - zawsze  zaczyna  się  

od  jakiegoś  spójnika. Zobacz: 

 

Gdy  wróciłem  do  domu, zjadłem  lody. 
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Na  następnej  lekcji  przejdziemy  do  wykonywania  wykresów  zdań  

podrzędnych :) 

 

 

 

 

 


