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Zestaw 6 

 

Dzień dobry!  

Drodzy Uczniowie! 

cieszę się, że większość z Was  tak sprawnie pracuje. 

Zadania, które otrzymuję są wykonane starannie i poprawnie.  

Widzę, że  wkładacie w nie wiele czasu i  SERCA.  

 

 

 

Tylko kilka osób nie wykonało  jeszcze zadań z zestawów 4 i 5.  

Można nadrobić  to  do 5 kwietnia  Czekam na Was.  

Pamiętajcie, że  brak zadania (w wyznaczonym terminie) oznacza minus. 

Trzy minusy to ocena niedostateczna.  

 

Zaczynamy! Przed Wami kolejna lekcja.  

Dziś zajmiemy się zdaniami podrzędnie złożonymi.  Jednak nim przejdziemy do nowego tematu  

sprawdźcie  poprzednie zadanie.  Uzupełnijcie  swoją oś czasu, wprowadźcie poprawki. 
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Lekcja  
Temat: Zdania podrzędnie złożone. 

NaCoBeZu 

1. Umiem rozdzielać  zdania składowe.  

2. Umiem wskazać zdanie nadrzędne i podrzędne. 

Przypomnij sobie! 

 

 

 W zdaniu złożonym jest tyle zdań składowych, ile orzeczeń. 

 Zdania składowe rozdzielamy znakiem │ 

Zadanie 1: Podkreśl orzeczenia i rozdziel  znakiem │zdania składowe. 

Zadanie wykonaj w zeszycie.  

Nie taki diabeł straszny, jak go malują. 

Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. 
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Nowe treści: 

 

 

W zdaniu złożonym podrzędnie zdania składowe oddzielamy przecinkami. 

 

Zadanie 2: Połącz zdania składowe tak, aby tworzyły logiczną całość.  

Zadanie wykonaj ustnie.
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Zadanie 3: Przepisz, dodając do podanych zdań zdania podrzędne, o które 

można spytać pytaniem umieszczonym w nawiasie. 

Spotkałem kolegę, (którego?)……………………………………………………………………….. 

Nie wiedziałem, (o czym?) ……………………………………………………………………….….. 

Nie mogę cię jutro odwiedzić, (dlaczego?) ………………………………………………………… 

Nowe treści: 

Budowę zdań złożonych możemy przedstawić za pomocą wykresów. Narysowałam je dla Was.  

Uwaga!!! 

Zdanie określane to zdanie nadrzędne, zdanie określające jest zdaniem 

podrzędnym.  

Przeczytajcie zdania i zastanówcie się nad układem wykresów (są różne – dlaczego?) 
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Zadanie 4: Narysuj wykresy trzech zdań. Wykonaj polecenia według 

kolejności: 

a) podkreśl orzeczenia 

b) rozdziel  znakiem │zdania składowe 

c) określ zdanie jest nadrzędne (w myślach) 

d) narysuj wykres 

e) zapisz pytanie  

 

1. Wypożyczyłam książkę, którą mi poleciłeś. 

2. Zabrakło mi odwagi, ponieważ jestem nieśmiała. 

3. Kto oszukuje innych, nie może liczyć na wyrozumiałość. 

 

 

Zdjęcie zadania 4. prześlij do nauczyciela  na adres: polskize8@gmail.com 

Zadanie zostanie ocenione.  

Termin: 5.04.2020 r.  

Pamiętaj o wszystkich etapach: a, b, c, d, e.  

 

 

 

Dziękuję za udział w dzisiejszej lekcji! 

Czekam na Wasze zadania.   

Pozdrawiam 

Pani Kasia 
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