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Zagadnienie:

Składnia

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

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

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

2. Obejrzyj uważnie filmik. Już go widziałeś, ale jest  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 okolicznikowe jest częścią zdania złożonego podrzędnie.

Informuje o okolicznościach związanych z wykonywaniem czynności lub przebiegiem stanu, o którym 
mowa w zdaniu nadrzędnym, a więc pełni taką samą funkcję jak okolicznik w zdaniu pojedynczym.

Wyróżniamy kilka rodzajów zdań podrzędnych okolicznikowych.
•Zdanie podrzędne okolicznikowe miejsca odpowiada na pytania: gdzie?, dokąd?, skąd?, którędy?,
np. Udawali się tam, gdzie mieli się spotkać.

•Zdanie podrzędne okolicznikowe czasu odpowiada na pytania: kiedy?, jak długo?, od kiedy?, do 
kiedy?, np. Debatowali tygodniami, aż wypracowali kompromis.

•Zdanie podrzędne okolicznikowe sposobu odpowiada na pytania: jak?, w jaki sposób?, np. 
Czasami posłowie postępowali tak, że przez nich zrywano sejm.

•Zdanie podrzędne okolicznikowe celu odpowiada na pytania: po co?, w jakim celu?, np. 
Zdecydowali się na zasadę jednomyślność, aby można było skuteczniej egzekwować prawo.



•Zdanie podrzędne okolicznikowe przyczyny odpowiada na pytania: dlaczego?, z jakiej 
przyczyny?, np. Postanowili przeprowadzić reformę, ponieważ ustalone zasady nie przyniosły 
oczekiwanych skutków.

3. A teraz poćwicz.

I. Wyszukaj w podanych zdaniach okoliczniki. Określ ich typ.

Biblioteka Książąt Czartoryskich powstała z inicjatywy księcia Adama
Kazimierza i księżnej Izabeli z Flemingów. Do 1830 roku w bibliotece
zgromadzono około 70 000 druków i 3 000 rękopisów. Główny księgozbiór znajduje się w kamienicy 
przy ulicy św. Marka 17 w Krakowie. Podpisano umowę z rządem w celu przekazania kolekcji 
skarbowi państwa. Biblioteka rzadko udostępnia swe zbiory.

II.Połącz zdania składowe zapisane przy obrazach w lewej kolumnie z tymi z prawej strony tak, 
aby stworzyć spójne wypowiedzenia. Wykorzystaj spójniki lub zaimki podane w ramce. 

 KIEDY                  ABY                                    GDZIE                 ŻEBY                   PONIEWAŻ



III. Policz w tekście wypowiedzenia złożone ze zdaniem podrzędnym okolicznikowym, a dowiesz 
się, kto w poetyckiej formie opisywał szlachecki świat. Narysuj w zeszycie wykresy trzech 
wybranych wypowiedzeń.

Tematem, który zwykle budzi zainteresowanie, są staropolskie biesiady. Kiedy szlachcic wydawał 
ucztę, nie żałował grosza. Potrawy bardzo często przygotowywano tak, aby lepiej wyglądały niż 
smakowały. Zastawy, na których podawano jedzenie, budziły zachwyt. Aby sąsiedzi uznali gospodarza 
za grzecznego i znającego obyczaje, musiał on w odpowiedni sposób przywitać gości. Ci odwdzięczali 
się i wznosili toasty na cześć organizatora. Ponieważ trunków nie brakowało, niektórzy musieli 
wcześniej odejść od stołu. Tam, gdzie zapraszano muzyków, tańce trwały do rana.

KLUCZ DO ODPOWIEDZI:

4 zdania podrzędne okolicznikowe– Jędrzej Kitowicz w Opisie obyczajów i zwyczajów za czasów 
panowania Augusta III
5 zdań podrzędnych okolicznikowych– Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu
6 zdań podrzędnych okolicznikowych– Maria Bogucka w Staropolskich obyczajach w XVI–XVII 
wieku 

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



Zagadnienie:

Składnia

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

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

TEMAT:Zdanie podrzędne  podmiotowe.  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.

Zdanie podrzędne podmiotowe jest częścią zdania złożonego podrzędnie. Odpowiada na pytania: 
kto? lub co?

• Wprowadza informacje o podmiocie, np.

        

•    Dookreśla podmiot wyrażony zaimkiem, np.

Aby nie pomylić zdania podmiotowego z dopełnieniowym, wystarczy sprawdzić podmiot w 
zdaniu nadrzędnym. Jeżeli go brak lub jest wyrażony zaimkiem wskazującym, to zdanie 
podrzędne jest zdaniem podmiotowym.



4. A teraz poćwicz.

I. Odgadnij jakie przysłowia przedstawiono na rysunkach. Wskaż w tych wypowiedzeniach 
zdanie składowe nadrzędne oraz podrzędne.

II. Uzupełnij przysłowia. Powiedz, na jakie pytania odpowiadają zdania podrzędne i które części 
zdania nadrzędnego dookreślają.

• ….…………………………………………………., to nie ucieczka.
• ………………………………………………………, ten się czubi.

III. Połącz częci składowe wypowiedzeń. Dodaj odpowiedni spójnik lub zaimek względny z 
ramki. Całe wypowiedzenia złożone  zapisz w zeszycie. Pamiętaj o wielkich literach i znakach 
interpunkcyjnych.

                     co                                   kto                               że                            żeby



IV. Wskaż w poniższych zdaniach miejsca, w których należy postawić przecinek.

•Kto przecinków nie stawia ten kłopoty zamawia.

•Kto ma czas na naukę ten doskonali interpunkcji sztukę.

•Kto wygra konkurs językowy ten na nagrody jest gotowy.

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


