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łączne
SpójniĄi: i, ora.z, taĘe, ani
Pójdg do sĄlepujĄupię lody.

r;]|,)

rozłączne
SpójniĄi: lub, albo
(1) Zjem lody (2) albo uypiję
ĄoĄtajl.

@-----< >-@
wynikowe
SpójniĄi: ruigc, zatem, toteŻ,

dlatego
(1) Było zimno, (2) uke
poszliśmy do domu.

@----+ >-@
l pl"Z€Ciwstawne
SpójniĄi: ale, lecz, a, jednaĘe,
natomiast, zaś
(1) Nie lubili się, (2) ale sobie
pomagali.

@----+ <-(!

Zadna z części zdania złożonego nie jest
podporządkowana drugiej, obie są
rdwnorzędne i mogłyby istnieć
samodzielnie.

,l

dopełnieniowe
Zdanie podrzędne odpouiada na pytania
dop ełni enia (py tani a p rzyp a d Ąó ru
od dopełniacza do miejscowniĄa).
(1) Nie bój się, (2) że stracisz pracę.

E -l czego?

przydawkowe
Zdanie podrzEdne odpouiada na pytania
przydau.,Ąi: jaĄi?, Ątóry?, ile?, czego?
(1) SpotĄałem Ąolegę, (2) o Ęórym
opotuiadała mi mama.

orzecznikowe
Zdanie podrzędne odpowiada na pytania:

Ąimjeł?, czym jeł?, jaĄi jeł?
(1) Kasia stała się taĄa, (2) że nie potrafg

jej zaufać.

pod r
Zdallie .

P)ltanio
gdy poci,
tuyraźoi.
nadrzEt;
;t funĄq
3, os. lp
uydau,
|1) OĄ,;

I

i1,?, jaĄ,
IVrócił,i

.tu, (2) i
:u.łam s.
aCzona.
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WSPÓŁRZĘDNIE



fedna część zd,ania zlożonego
j est podpo rządkowana drugiej
i uzupelnia jej treść.

}) podmiotowe
Zdanie podrzEdne odporuiada na
py t an i a p o dmi otu (istniej e łtl ó tu cz as,

gdy podmiot tu zdaniu nadrzgdnym jeł
uyrażony przez ,,to" lub gdy zdąnie
n adrzę dne j est b e zp o dmiot o !,!./ e,

afunĄcjE orzeczenia pełni lu nim
3. os. lp czasoluniĄóou: zdaluać siE,

uydauać się, oĄazać się).
(1) OĄazało siE, Q) że to był tylĄo cień.

)) okolicznikowe
Z danie podrzędne odpoouiada
n a py t ani a o Ąo liczni Ąa.
(1) Poszedłem do Ąina, (2) Ąiedy
sĄończyłem prac€.

" rdy?, jaĄdługo?
l w,óciłam do

. ,lnu, (2) Ąiedy
,czułam się

: 1l€Czona,

gdzie?, sĄqd?,
doĄqd?, Ątórędy?
(1) Wróciłam
stamtqd, (2) sĄqd

niĄt nie u)raca.

jaĄ?, u jaĄi sposób?
(1) Napkz taĘ (2)

aby moźna było
przeczytać.

dlaczego?, zjaĄiego
pouodu?
(1) Nie zostauię cię
samej, (2) bo się
bEdziesz bała.

,o co?, u jaĄim
elu?
]) Poszłam do
łlepu, (2) aby Ąupić
,,dy.

jaĄ bardzo'?,
u jaĄim stoplliu?
(1) PotrzqsllEłanl
gałgziq fuĄ nlocllo,
(2) ze jabłĄa
zaczęłl,spadać.

u razie czego?, pod
jaĄim uarunĄiem?
(1)Dosłaniesz piqtĄE,
(2) jes'li przepiszesz
to na Czysto.

mimo co?, ubreu
czemu?
(1) Nie idę spać,
(2) clloćjestem
bardzo zm€czony.

czasu I miejsca sposobu

stopnia warunku przyzwolenia



l§ Z podanych zdań pojedynczych utwórz zdania złożone połączone spójnikami,

& zaimkami lub oddzielone przecinkami i zapisz je w zeszycie. Możesz zmienić szyk

iformę wyrazów

&, Domy patrycjuszy w starożytnym Rzymie były bardzo przestronne,

lch najważniejszą część stanowiło atrium,

E, Była to wielka sala, Zycie domowników toczyło się głównie tutaj,

€" Płonął tam święty ogień, Mieszkańcy skupiali się wokół niego,

*" Ognisko domowe pełniło nie tylko funkcję praktyczną, Zapewniało

także poczucie bezpieczeństwa,

E" Gość przybywający do domu musiał pozdrowić święty ogień,

Tego wymagała etykieta,

7 par zdańpojedynczych utwórz wskazane typy zdań złożonych współrzędnie:

przeciwstawne: Zmarzłem, Nie zachorowałem,

wynikowe: Wieje wiatr, Liście spadają z drzew,

rozłączne: Przyjdę do ciebie, Zatelefonuję

łączne: Szedł. Śpiewał,

Każde z podanych zdań uzupełnij tak, aby powstało jedno zdanie współrzędnie

złożone idwa zdania podrzędnie złożone: przydawkowe i okolicznikowe'

7awsze liczę na pomoc mojego brata,

Często proszę moją siostrę o przysługę

Połącz podane zdania tak, aby powstało:

A. zdanie zlożone współrzędnie,

B. zdanie zlożone podrzędnie,

Internet jest obecnie najpopulirrnicisz1,-]- :,- - -' _l-",cii,

Ltldzie coraz rzaclziejkor"y,t"ją z tr,l,_]-, _, ,-" - _ _, ,, "--jii,
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