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Klasa  VI - 05.06.20r. 

 

Temat: Graficzne  znaki  spójności  tekstu. 

 

Odpowiedzi  do  wczorajszych  zadań - sprawdź, czy  wykonałeś  je  poprawnie :) 

 

Rozpoznaj zdania  złożone  współrzędnie. Wyróżnione  litery  utworzą  hasło. 

Przygotuj  się  do  wyjazdu  i  nie  zapomnij  podlać  pelargonii. Musisz  się  tym  zająć  

sama, więc  nie  proś  o  pomoc  brata. Przekazałem  ci  wiadomość  dla  całej  klasy, a  ty  

nie  zawiadomiłeś  nikogo.  Hasło: drumla 

 

Połącz  zdania  pojedyncze  w  zdania  złożone  za  pomocą  spójników: ale, jednak, 

albo, zatem, więc 

Wyślę  telegram  albo  zawiadomię  ją  telefonicznie. 

Wiedziałem  o  tym  od  dawna, ale  nic  nie  mówiłam. 

Jestem  bardzo  zajęty, zatem  musisz  mnie  zastąpić. 

Kazik  posprzątał  swój  pokój, jednak  nikt  tego  nie  docenił. 

Maciek  dobrze  się  do  tego  przygotował, więc   powinien  wygrać. 

 

spójnik  "ale"  może  być  stosowany  zamiennie  z  "jednak", a  "więc"  z  "zatem" 

 

Wstaw  brakujące  przecinki. 

On  ma  jeszcze  mleko  pod  nosem,  dlatego  można  mu  to  wybaczyć. 

Spóźniłeś  się,  więc  teraz  szukaj  wiatru  w  polu. 

Kiedy  na  ciebie  patrzę,  nie  wierzę  własnym  oczom. 

Ostrzegałem  cię,  abyś  nie  pchał  palca  między  drzwi. 

Lubi  go,  ale  nie  zostawiła  na  nim  suchej  nitki. 

Będziesz  pluł  sobie  w  brodę,  kiedy  spostrzeżesz  swój  błąd. 

Maciek  zwykle  na  zimne  dmucha,  jednak  dziś  postąpił  bardzo  nieostrożnie. 

 

1. Przeczytaj. 

 Na  dzisiejszej  lekcji  porozmawiamy  o  tak  zwanych  graficznych  znakach  

spójności  tekstu. Zwróćcie  uwagę  na  wyraz  graficzne - oznacza  to, że  są  to  elementy, 

które  będą  się  w  jakiś  sposób  w  tekście  wyróżniały, zanim  go  przeczytamy. Ich  rolą  

będzie  spajanie  tekstu, sprawianie, że  każda  następująca  po  sobie  w  nim  część  będzie  

logicznie  powiązana. Taką rolę  odgrywają  np. akapity - wyraźnie  widoczne  wcięcie  w  

tekście  poinformuje  nas, gdzie  jest  wstęp, rozwinięcie, zakończenie.  

 

Zobacz  przykład, przeczytaj  poniższy  tekst.  
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Przeczytaj. 

Na  pewno  zwróciliście  uwagę  na  wyróżniający  się  tekst  zapisany  kolorową  albo  

pogrubioną  czcionką. Są  to  właśnie  graficzne  znaki spójności  tekstu: tytuł, śródtytuł, 

akapit + znaki  interpunkcyjne.  

Zwróćcie  uwagę  na  fragmenty  zapisane  kolorową  czcionką, jaka  jest  ich  rola... 
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- z  pewnością  zwracają  uwagę  na  treść  i  zachęcają  do  jej  przeczytania, 

- zapowiadają  treść  zawartą  w  tekście, który  poprzedzają. 

 

2. Zapisz  do  zeszytu.  

Graficzne  znaki  spójności  tekstu: 

Tytuł  i  śródtytuł - to  nagłówki  informujące  o  treściach  zawartych  w  tekście. 

 

Akapit - wyodrębniony  graficznie ( wcięciem  lub  odstępami )  fragment  tekstu  będący  

logiczną  całością. 

 

Znaki  interpunkcyjne - wskazują  w  tekście  granice  wypowiedzeń  lub  ich  części. Do  

znaków  interpunkcyjnych  przyczyniających  się  do  powstania  logicznej  i  wspólnej  

wypowiedzi  należą  m.in. myślnik, dwukropek, nawias, średnik. 

 

Przeczytaj  uważnie  i  zapamiętaj!!! 

Najważniejsze  zasady  dotyczące  stosowania  znaków  interpunkcyjnych. 

 

Myślnik ( pauza ) 

- gdy  chcemy  zapisać  dialog, 

- zamiast  opuszczonej  części  zdania, np. Benjamin  w  Polsce  nazywał  się  Wrona, a  w  

Ameryce - Warner ( opuściliśmy  wyraz  nazywał  się - zdanie  mogło  wyglądać - Benjamin  

w  Polsce  nazywał  się  Wrona, a  w  Ameryce  nazywał  się  Warner ), 

- przed  wyrażeniem  uogólniającym  to, co  poprzednio  zostało  wyszczególnione, np. Nie  

mieli  pieniędzy  na  jedzenie, ubrania, leki - na  wszystko, co  niezbędne  w  życiu. 

- w  bardziej  rozwiniętych  członach  zdania  w  celu  nawiązania  do  tego, co  zostało  

wcześniej  powiedziane, np. Zarabiał  coraz  więcej  pieniędzy  na  naprawie  butów, wysłał  

pieniądze  na  bilety  do  żony - zatem  był  pełen  nadziei  na  lepszą  przyszłość. 

 

Dwukropek 

- gdy  wyliczamy  jakieś  szczegóły, poprzedzając  je  ogólnym  wyjaśnieniem, np. Mieszkali  

w  wielu  miejscach  w  Polsce: w  Krakowie, Warszawie, Poznaniu (gdy  przed  

wyliczeniem  nie  ma  ogólnego  wyjaśnienia, nie  wprowadzamy  dwukropka, np. Mieszkali  

w  Krakowie, Warszawie... ) 

- przed  dosłownym  przytoczeniem  czyichś  słów, np. Powiedział: "Nazywam  się  

Benjamin  Wrona" 

- gdy  wprowadzamy  człon  będący  uzasadnieniem, wyjaśnieniem  lub  wynikiem  tego, co  

jest  w  poprzedniej  części  wypowiedzenia, np. Odnieśli  sukces: ich  filmy  wyświetlano  w  

całej  Ameryce. 
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Nawias 

- służy  do  zapisu  tych  fragmentów  tekstu, które  uzupełniają  tekst  główny, wprowadzają  

dodatkowe  wyjaśnienia  itp. Najczęściej  informacje  w  nawiasie  rozpoczyna  się  małą  

literą, np. W  1893 roku  Warnerowie  po  zakupieniu  projektora ( dzięki  pieniądzom  

uzyskanym  z  zastawu  słynnego  złotego  zegarka ) wyruszyli  w  trasę  z  filmem  "Napad  

na  ekspres" 

 

Średnik  ; 

- pełni  podobną  funkcję  jak  kropka  i  przecinek ( jest  słabszy  niż  kropka, ale  

mocniejszy  niż  przecinek ). Stoi  zwykle  między  członami  rozbudowanego  

wypowiedzenia  złożonego  współrzędnie, np. Warner  Bros  produkował  filmy  wybitne  

pod  względem  artystycznym, takie  jak  "Narodziny  gwiazdy", "Buntownik  bez  powodu"; 

były  one  doceniane  także  ze  względu  na  tematykę  społeczną. 

- jest  znakiem  rzadko  używanym, stosuje  się  go  najczęściej  w  tekstach  

specjalistycznych. 

 


