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Zagadnienie:

Składnia

Dzisiaj zajmiemy się zdaniem  podrzędnym przydawkowym. Bądź uważny. Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

TEMAT:Zdanie podrzędne przydawkowe. Ćwiczenia.( 2 godz.)

2. Obejrzyj uważnie filmik. Będzie on przydatny przy wszystkich lekcjach o zdaniu podrzędnym.

 https://www.youtube.com/watch?v=c9WLrTIvirE 

3. Przeczytaj, przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.

Zdanie podrzędne przydawkowe jest częścią zdania złożonego podrzędnie.

•Określa rzeczownik ze zdania nadrzędnego, a więc pełni taką samą funkcję jak przydawka w zdaniu 
pojedynczym, np.

•Często zdanie podrzędne przydawkowe jest wplecione w zdanie nadrzędne i wtedy oddzielamy je z 
obu stron przecinkami, np.

Zdanie podrzędne przydawkowe odpowiada na takie same pytania jak przydawka: jaki?, który?, ile?, 
np.



Zobaczył dziewczynę (jaką?), jakiej do tej pory nie spotkał nawet w snach.
Miał tyle odwagi (ile?),że podszedł do niej.
Słowa (które?), które wypowiedział, zrobiły na niej wrażenie.

3. A teraz poćwicz.

I. Uzupełnij zdania pod fotosami.

II. Połącz zdania składowe tak, aby tworzyły spójne wypowiedzenia. Wskaż wyrazy łączące 
zdanie

III. Wyodrębnij w wypowiedzeniach zdania składowe. Wskaż, który wyraz ze zdania nadrzędnego
jest określany przez zdanie podrzędne. Na jakie pytania odpowiada zdanie podrzędne?



Romeo  i  Julia  byli  bohaterami  tragedii,  którą  napisał  Wiliam  Szekspir  w  XVI  wieku.  Tytułowi
bohaterowie  podjęli  decyzję,  że  wezmą potajemny ślub  wbrew woli  skłóconych rodzin.  Dzieło to
przemawia do tylu odbiorców, że nie sposób ich policzyć.

IV. Policz wypowiedzenia podrzędnie złożone ze zdaniem podrzędnym przydawkowym, a dowiesz
się, o kim opowiada historia.
Była  kobietą  tak  piękną,  że  o  jej  rękę  starali  się  najsłynniejsi  wojownicy  i  królowie.  Poślubiła
Menelaosa, którego brat władał Mykenami. W tym czasie doszło do zwady między trzema potężnymi
boginiami:  Herą,  Afrodytą  i  Ateną.  Bogini  niezgody  Eris,  która  nie  została  zaproszona  na  ucztę
weselną,  wtargnęła niespodziewanie  na Olimp.  Rzuciła  jabłko z napisem „Dla  najpiękniejszej”,  co
wywołało niesamowity konflikt. Spór rozstrzygnąć miał trojański królewicz, który nieświadom swego
pochodzenia był pasterzem w górach Tesalii. Jego matka tuż przed porodem miała proroczy sen. Syn
będzie  przyczyną  wojny,  podczas  której  spłonie  miasto.  Boginie  próbowały  przekupić  sędziego
różnymi nagrodami. Afrodyta obiecała dać mu za żonę najpiękniejszą kobietę, jeżeli pasterz przyzna jej
tytuł najbardziej urodziwej. Nieszczęśnik przystał na tę propozycję i w ten sposób niechcący rozpętał
wojnę.

KLUCZ ODPOWIEDZI
• 4 zdania podrzędne przydawkowe -Hektor i Andromacha
• 5 zdań podrzędnych przydawkowych – Parys i Helena
• 6 zdań podrzędnych przydawkowych – Agamemnon i Klirajmestra

Drogi uczniu co powinieneś wiedzieć po tej lekcji!
• jak rozpoznać zdanie złożone podrzędnie przydawkowe
• jak poprawnie budować zdania podrzędnie przydawkowe

Zagadnienie:

Składnia



Dzisiaj zajmiemy się zdaniem  podrzędnym dopełnieniowym. Bądź uważny. Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

TEMAT:Zdanie podrzędne  dopełnieniowe. Ćwiczenia.( 2 godz.)

2. Film już widziałeś, ale obejrzyj go uważnie. Będzie on przydatny przy wszystkich lekcjach o zdaniu 
podrzędnym.

 https://www.youtube.com/watch?v=c9WLrTIvirE 

3. Przeczytaj, przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.

ZAPAMIĘTAJ!
 
Zdanie podrzędne dopełnieniowe jest częścią zdania złożonego podrzędnie.

• Dopełnia informację wyrażoną przez orzeczenie zdania nadrzędnego, a więc pełni taką samą 
funkcję jak dopełnienie w zdaniu pojedynczym, np.

•Dookreśla dopełnienie wyrażone w zdaniu nadrzędnym zaimkiem, np.



Zdanie podrzędne dopełnieniowe odpowiada na takie same pytania jak dopełnienie, czyli pytania 

przypadków zależnych, np.

Cieszę się (z czego?), że piłkarzom udało się zakwalifikować na mistrzostwa.

Nie wierzyłem (w co?), że Polacy przegrali turniej.

Zastanawiam się (nad czym?), dlaczego tak słabo wypadli.

4. A teraz poćwicz.

I. Dokończ przysłowia. Powiedz, które części wypowiedzenia w każdym przykładzie są 
nadrzędne, a które – podrzędne.

•Komu w drogę, ……………………………………………………..

•Nie czyń drugiemu, ………………………………………………...

•Czego oczy nie widzą,………………………………………………

II. Wskaż w poniższych wypowiedzeniach zdania składowe podrzędne. Powiedz, na jakie pytania 
odpowiadają.



III. Wybierz wypowiedzenia, w których zdania podrzędne dookreślają dopełniania zdań 
nadrzędnych wyrażone zaimkiem. Litery wyróżnione w tych wypowiedzeniach utworzą hasło.

Jakie będą wyniki rozgrywek, dowiemy się wkrótce.
Tego, jaki będzie rezultat finałowego meczu, dziś nie wie nikt.
Obawiam się, że przegrają mecz walkowerem.
Żałuję, że nie mogłem oglądać tego meczu na żywo.
Opowiem ci o tym, co naprawdę działo się na boisku.
Chciałabym, żeby powtórzyli transmisję tego meczu.
A ja chciałbym tego, żeby zmienili skład zespołu.

……………………………………………………..– mecz dwóch lokalnych drużyn

IV. Niektórzy mówią, że sport to zdrowie. Przedstaw swoją opinię na ten temat. Użyj 
sformułowań z ramki.

• sądzę, że • uważam, że • jestem przekonany, że • myślę, że • mam przeświadczenie, że •

odnoszę wrażenie, że •  można wysnuć wniosek, że •  przypuszczam, że •  twierdzę, że

Drogi uczniu co powinieneś wiedzieć po tej lekcji!
• jak rozpoznać zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe
• jak poprawnie budować zdania podrzędnie dopełnieniowe



Zagadnienie:

Czas refleksji

Dzisiaj zajmiemy się literaturą. Bądź uważny. Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

TEMAT: Na srebrnych ekranach… Marcin Kalita „Aktorzy leczą ludzkie dusze” (fragm.)

2. Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.

Wywiad  –  rozmowa  zazwyczaj  ze  znaną  osobą,  przeznaczona  do  opublikowania  w  prasie,
zaprezentowania w radiu, telewizji lub internecie.

Kino  familijne –  filmy,  które  z  zainteresowaniem mogą  oglądać  zarówno  dzieci,  jak  i  widzowie
dorośli.

3. Zapoznaj się z sylwetką autora. Nie przepisuj.

Marcin  Kalita(ur.  1975)  dziennikarstwem prasowym zajmuje  się  od  1991
roku.  Swoje  pierwsze  teksty publikował  na łamach „Świata Młodych”.  Do
dziś  współpracuje  z  lokalnymi  dziennikami,  ogólnopolskimi  tygodnikami  i
magazynami oraz prasą polonijną w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. 

4. Obejrzyj krótki filmik :-)

https://www.youtube.com/watch?v=LxeuIlhIDMA 

5. A teraz uważnie przeczytaj tekst.

Aktorzy leczą ludzkie dusze (fragmenty)
                
„Nawet jeśli ktoś nie wie, jak się nazywam, to woła za mną „Rodzina zastępcza”. Cieszę się, że ludzie

utożsamiają mnie z czymś, co mi się podoba. Jest to również miłe z mojego egoistycznego punktu
widzenia, bo myślę sobie, że pozostanę na długo w pamięci  młodych ludzi, którzy oglądają nasz

serial.”
- mówiła Gabriela Kownacka w jednym z ostatnich swoich wywiadach.



Podobno marzenie o karierze aktorskiej nie spędzało pani snu z powiek.
– Zgadza się. Owszem, bardzo interesowałam się literaturą i brałam udział w konkursach 
recytatorskich, ale przez cały czas myślałam o medycynie. Miałam jednak cudownego polonistę, który 
wręcz zarażał nas miłością do teatru. Proszę pamiętać, że były to czasy komunistyczne* i sztuka była 
swego rodzaju ucieczką od smutnej rzeczywistości w wolny świat fikcji. I właśnie ta fikcja mnie 
oczarowała. Bardziej to pchnęło mnie do szkoły teatralnej niż marzenia o byciu gwiazdą.
A co pociągało panią w medycynie?
– W dalszym ciągu mnie niezwykle pochłania i fascynuje. W szczególności genetyka* i psychologia, 
która jest tak pomocna przy wykonywaniu mojego zawodu.
Nie uważa pani, że zawód aktora i lekarza są sobie bliskie?
– To ładnie brzmi, kiedy się mówi, że my, aktorzy, leczymy ludzkie dusze. Ja bym nie przyrównywała 
jednak tych profesji. Ciężar odpowiedzialności osób działających w medycynie jest nieporównywalny 
z tym, co robimy my. Porównywalne mogą być jedynie stresy, którym się poddajemy. […]
Kiedyś powiedziała pani, że nie udało się jej przenieść swoich marzeń o medycynie na syna.
– On interesuje się tym, czym pewnie 99 procent młodzieży na całym świecie, czyli informatyką. 
Kiedyś nawet robiłam podchody, żeby połączyć tę jego komputerową pasję z medycyną. Niestety, nie 
udało się.
Gdyby syn przejawiał zainteresowania aktorstwem, pomogłaby mu pani?
– Robiłabym wszystko, żeby go odwieść od tego pomysłu.
A pani, gdyby można było cofnąć czas, zdecydowałaby się jeszcze raz na szkołę teatralną?
– Absolutnie!
Nie czuje się pani spełniona w tym zawodzie?
– Może jedynie dzięki temu, że udaje mi się wyżyć z aktorstwa. Że nie muszę wykonywać innych 
pomocniczych profesji. Co się zaś tyczy zakresu tego, co robię, to rzeczywiście nie jestem 
usatysfakcjonowana. Ale odnoszę wrażenie, że wszystko jeszcze przede mną.
Ostatnio najbardziej utożsamiana jest pani z „Rodziną zastępczą”...
– Wydawało mi się, że na przestrzeni tych wszystkich przepracowanych lat troszeczkę liznęłam tak 
zwanej popularności. Teraz stwierdzam, że wcześniej po prostu nie miałam pojęcia, czym ona tak 
naprawdę jest. Dopiero ten serial dał mi autentyczną rozpoznawalność. Nawet jeśli ktoś nie wie, jak się
nazywam, to woła za mną „Rodzina zastępcza”. Cieszę się, że ludzie utożsamiają mnie z czymś, co mi 
się podoba. Jest to również miłe z mojego egoistycznego punktu widzenia, bo myślę sobie, że 
pozostanę na długo w pamięci młodych ludzi, którzy oglądają nasz serial. Mam nadzieję, że wyrośnie z
nich kolejne pokolenie mojej widowni.
Prywatnie chciałaby mieć pani tak liczną rodzinę jak ta filmowa?
– Nie wiem, czybym podołała. Czy obdarzyłabym wszystkich taką ilością miłości jaką autor przypisał 
mojej bohaterce. […]

„Nowiny Gazeta Codzienna”, 9 grudnia 2010 http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/aktorzy-lecza-ludzkie-dusze.html



Rozumiem! Myślę! Działam!

Zadanie 2 – zrób pisemnie



Zadanie 3 – wyjaśnij definicję czym jest komizm. Szukaj informacji w internecie.

Drogi uczniu co powinieneś wiedzieć! 
• wyszukiwać potrzebne informacje z tekstu i w internecie
• znać terminy: kino familijne, wywiad, komizm


