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Zagadnienie:

Składnia

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

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

TEMAT: Zdanie podrzędne orzecznikowe.  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 orzecznikowe jest częścią zdania złożonego podrzędnie.

Odpowiada na pytania: kim lub czym jest (był, będzie)?, jaki jest (był, będzie)?.

Aby nie pomylić zdania orzecznikowego z przydawkowym, wystarczy sprawdzić orzeczenie w 
zdaniu nadrzędnym. Jeżeli jest to orzeczenie imienne z orzecznikiem wyrażonym zaimkiem, to 
zdanie podrzędne będzie zdaniem orzecznikowym.

3. A teraz poćwicz.

I. Dokończ wypowiedzeniazamieszczone pod ilustracjami.



II. Wskaż w podanych wypowiedzeniach zdania nadrzędne. Powiedz, które elementy tych zdań 
są uzupełniane przez treść zdania podrzędnego.

•Hobby jest tym, co rozwija człowieka.

•Mój polonista był taki, że postanowiłam studiować literaturę.

•Uproszczenia w zapisie słów będą czymś, co spowoduje utrudnienia w komunikacji.

III. Rozwiń przysłowia podane w formie równoważników zdań w pełne zdania. Powiedz, jaką 
częścią mowy wyrażone są orzeczniki w wypowiedzeniach nadrzędnych.

•Jaki pan, taki kram.

•Jaka głowa, taka mowa.

•Jaka praca, taka płaca.

IV.Przeanalizuj wypowiedzenia. Wskaż zdania składowe nadrzędne. Powiedz, na jakie pytania 
odpowiadają zdania podrzędne.

•Uśmiech jest tym, co skraca drogę do drugiego człowieka.

•Pogoda ducha Kasi jest taka, że inni chcą przebywać w jej otoczeniu.

•Człowiek jest tym, kim chce być.

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



Zagadnienie:

Składnia

Dzisiaj zajmiemy się powtarzaniem tego co już powinienneś umieć. Zaczynamy.

1. Zapisz starannie temat w zeszycie.

TEMAT: „Nie ma lustra, które by lepiej odbijało człowieka niż jego słowa”. Składnia – 
powtórzenie. ( 1 godz.)

2. Przeczytaj, przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej. Możesz zdjęcia powiększyć.



3. A teraz poćwicz.
Wykonaj przynajmniej 4 - 5 zadania.

Drogi uczniu co powinieneś wiedzieć po tej lekcji!
• jak rozpoznać różne rodzaje zdań
• jak poprawnie budować zdania, wykonywać analizę




