
15.04.2020, język polski, kl. It/H (8) 

 

Temat: Zdania złożone podrzędnie 

Przypomnij sobie wiadomości na temat zdań złożonych podrzędnie – podręcznik str. 216. 

Wpisz do zeszytu notatkę: 

Zdania złożone podrzędnie: 

a) podmiotowe – odpowiada na pytanie kto? co? i pełni funkcję podmiotu, np. 

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. (kto wpada?); 

b) przydawkowe – odpowiada na pytanie jaki?, który?, czyj?, ile? i pełni funkcję 

przydawki, np. 

Włamywacze zabrali tyle kosztowności, ile byli w stanie unieść. (ile kosztowności?) 

c) dopełnieniowe – odpowiada na pytania przypadków: kogo?, czego?, komu?, 

czemu?, kogo?, co? z kim?, z czym?, o kim?, o czym?, np. 

Dziękujemy każdemu, kto nas odwiedzi. (komu dziękujemy?); 

d) okolicznikowe – odpowiada na pytania m. in.: jak?, gdzie?, kiedy?, dlaczego?, w 

jakim celu?, np. 

Odwiedzę cię, kiedy będę w stolicy. (kiedy odwiedzę?). 

 

Wykonaj w zeszytach ćwiczenia: 

10, 11, 12 ze strony 217. 

 

17.04.2020, język polski, kl. It/H (8) 

Temat: Zdania złożone – ćwiczenia 

Ostatnie lekcje poświęcone były zdaniom złożonym. Waszym zadaniem teraz jest sprawdzić, 

na ile powtórzyliście sobie wiadomości i w jaki sposób potraficie je wykorzystać w praktyce.  

Zadanie: 

Określ rodzaj podanych zdań złożonych. Zrób to według wzoru: 

Obejrzymy film u ciebie albo pójdziemy do kina. – zdanie złożone współrzędnie 

rozłączne. 

Mam na DVD ten film, o którym ci opowiadałem. – zdanie złożone podrzędnie 

przydawkowe. 

 

1. Spacerowałem po mieście i oglądałem wystawy sklepów. - ………………….. 

2. Nie spodziewałem się tego, że opóźnisz swój wyjazd. - ……………………… 

3. Mgły opadły, gdy słońce wyszło zza gór. - …………………………………… 

4. Śnieg padał cały tydzień, więc drogi były trudne do przebycia. - ……………… 



5. Zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. - ………………………………. 

6. Działo się to w czasie owej zimy, która dała się wszystkim we znaki. - ……………. 

7. Wyszedłem wcześnie z domu, ale spóźniłem się na pociąg. - ……………………… 

8. Zastanawialiśmy się nad tym, jaki będzie temat wypracowania klasowego. - ………. 

9. Wieczorem będę słuchał radia albo pójdę do kina. - ………………………………… 

10. Usuwano czym prędzej działa, aby je uchronić przed pociskami. - …………………. 

Odpowiedzi (najpóźniej do 20.04.2020) prześlijcie na mój adres e- mail. 

Powodzenia! 

Marzena Sipińska 

 


