
Język polski klasa 6 a Beatrycze Smaszcz-Turosieńska 18-22.05.2020r. 

Zagadnienie: 

Składnia 

 Dzisiaj, zajmiemy się nowym zagadnieniem. Bądź uważny.  Zaczynamy. 

Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie. 

Temat: Zdanie złożone współrzędnie. Ćwiczenia (lekcja 2godzinna) 

1. Obejrzyj uważnie filmik. 

 https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic 

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

Zdanie współrzędnie złożone to zdanie złożone, którego zdania składowe nie określają się wzajemnie 

i mogłyby istnieć oddzielnie. 

 

RODZAJE  ZDAŃ WSPÓŁRZĘDNIE ZŁOŻONYCH 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JCeXlBWM5ic


Zdanie współrzędnie złożone łączne – czynności, o  których mowa w zdaniach składowych, 

współistnieją ze sobą. 

Zdanie  współrzędnie złożone rozłączne – treść zdań składowych wykluczają się. 

Zdania współrzędnie złożone przeciwstawne – treść zdań składowych przeciwstawiają się sobie pod 

jakimś względem. 

Zdania współrzędnie złożone wynikowe – z treści pierwszego zdania składowego logicznie wynika 

treść drugiego zdania składowego. 

Najczęściej używane spójniki w zdaniach współrzędnie złożonych to: 

a) łącznych – i, oraz 

b) rozłącznych – lub, albo 

c)przeciwstawnych – lecz, ale 

d) wynikowych – więc 

Zdania składowe zdań współrzędnie złożonych mogą być oddzielone także za pomocą przecinka, np. 

Wysłuchałem cierpliwie, uśmiałem się do łez. 

3.  A teraz poćwicz. 

Przeprowadź analizę podanych zdań złożonych współrzędnie: zaznacz spójnik, sporządź wykres i 

nazwij rodzaj zdania. 

Wzór: 

1.                                                     2. 

Lubię truskawki │ i │ zjadam je z apetytem. 

          1.        i              2. 

-------------- … ------------------ - zdanie współrzędnie złożone łączne 

 

a) Wieczorem pójdę do babci albo przeczytam książkę. 

b) Zakopane jest piękne i otoczone górami. 

c) Łąki pokryte są już kwiatami, ale gdzieniegdzie leży jeszcze śnieg. 

d) W szkole miałam same piątki, więc zostałam wzorowa uczennicą. 

e) Spróbuj to zreperować lub wyrzuć do kosza. 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 Powinieneś znać rodzaje zdań współrzędnie złożonych i przeprowadzać analizę zdań. 



Zagadnienie: 

 

Wyrazy i związki wyrazowe. 

 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-) 

 

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie: 

 

Temat: Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat...– słowniki języka polskiego, 

ortograficzny, wyrazów bliskoznacznych i wyrazów obcych, frazeologiczny. Powtórzenie (lekcja 2 

godzinna). 

 

2. Zapoznaj się z wirtualnym słownikiem języka polskiego, ortograficznym, wyrazów bliskoznacznych 

i wyrazów obcych. Jeżeli masz w domu weź do ręki Słownik języka polskiego, ortograficzny, wyrazów 

bliskoznacznych, wyrazów obcych i frazeologicznym w wydaniu książkowym i również je obejrzyj. 

 

https://sjp.pwn.pl/ 

 

https://sjp.pwn.pl/so/on-line;4480749.html 

 

https://synonim.net/s%C5%82ownik-wyraz%C3%B3w-bliskoznacznych 

 

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/8_slownik_wyrazow_obcych.html 

 

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/6_slownik_frazeologiczny.html 

 

 

3. Przepisz do zeszytu. 

 

Słownik ortograficzny – podaje pisownię wyrazów, zawiera krótką informację, m.in. o zalecanych 

miejscach  przenoszenia słów. 

 

Słownik wyrazów bliskoznacznych – zawiera zestawy synonimów, czyli wyrazów bliskoznacznych. 

 

Słownik języka polskiego – podaje znaczenie wyrazów, informację o ich odmianie i przykłady użycia 

słów. Zwraca uwagę na trudne formy wyrazów. 

 

Słownik wyrazów obcych – zawiera informacje o znaczeniu i pochodzeniu wyrazów zapożyczonych z 

innych języków. 

 

Słownik frazeologiczny – podaje znaczenia stałych związków wyrazowych oraz przykłady ich użycia. 

 

4. A teraz poćwicz. 

 

Ćwiczenie 1 

 

Sprawdź pisownię podanych wyrazów i uzupełnij brakujące litery. Podaj do każdego słowa synonim. 

Skorzystaj z odpowiedniego słownika. 

 

https://sjp.pwn.pl/
https://sjp.pwn.pl/so/on-line;4480749.html
https://synonim.net/słownik-wyrazów-bliskoznacznych
http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/8_slownik_wyrazow_obcych.html
http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/6_slownik_frazeologiczny.html


WZÓR: b czy p     chle?        - chleb – pieczywo 

 

u czy ó       dr….żka                  chm...ra 

 

ż czy rz           ….ywopłot        t…..miel 

 

h czy ch           s….odki          …..uragan 

 

 

Ćwiczenie 2 

 

Sprawdź w słowniku wyrazów obcych znaczenie wyrazów z ramki. Ułóż z nimi zdania. 

 frekwencja 

 profilaktyka 

 aplauz 

 

Ćwiczenie 3 

 

Wypisz z wiersza frazeologizmy. Wyjaśnij ich znaczenie. 

 

Marcin Brykczyński                                                                    

 

Spokojna głowa 

Pewien król raz stracił głowę, 

Gdy ogłaszał wielką mowę. 

Chociaż głowę miał na karku, 

Twierdził, że ją zgubił w parku 

Teraz łamie sobie głowę, 

Jak bez głowy skończyć mowę, 

Cały świat na głowie stanął, 

A dworzanom rozkazano, 

Aby każdy ręczył głową, 

Że  królowi znajdzie nową. 

Więc ich o to głowa boli, 

Jak tu wybrnąć z trudnej roli. 

A mnie chodzi myśl po głowie, 

Że królowi słówko powiem. 

Wtedy już, spokojna głowa, 

Więcej tak się nie zachowam. 

 

 

                                               

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 

• powinieneś potrafić posługiwać się Słownikiem ortograficznym, wyrazów bliskoznacznych, 

języka polskiego i wyrazów obcych  i frazeologicznym papierowym lub wirtualnym. 
 

 

 



Zagadnienie: 

 

Wyrazy i związki wyrazowe. 

 

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-) 

 

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie: 

 

Temat: Wkroczyć w językowy świat ze słownikiem za pan brat...– słowniki poprawnej polszczyzny. 

 

2. Zapoznaj się z wirtualnym słownikiem poprawnej polszczyzn, a jeżeli masz w domu również w 

wydaniu książkowym, papierowym. 

 

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/2_slownik_poprawnej_polszczyzny.html 

 

3. Uważnie przeczytaj i przepisz starannie do zeszytu. 

 

Słownik poprawnej polszczyzny – podaje poprawne formy wyrazów oraz przykłady ich właściwego 

użycia. Zawiera również informacje o znaczeniu słów. 

 

4. A teraz poćwiczmy. 

 

I. Przeczytaj hasło ze słownika poprawnej polszczyzny, a następnie wykonaj polecenia z nim związane. 

 

 Podaj poprawną formę dopełniacza wyrazu język. 

 Podaj przykład poprawnego połączenia wyrazowego z tym słowem. 

 Wymień związki wyrazowe, których można użyć w języku potocznym. 

 Zacytuj związek wyrazowy, którego można użyć w sytuacji oficjalnej. 

 Ułóż dwa zdania z wyrazem język, w każdym użyj innego znaczenia. 

 

 

http://www.edupedia.pl/map/dictionary/id/2_slownik_poprawnej_polszczyzny.html


II. Uzupełnij wypowiedzenia właściwymi wyrazami. Litery znajdujące się przy poprawnych 

odpowiedziach utworzą hasło – nazwę serii książek Terry’ego Pratchetta. 

 

 

III. Wyszukaj w diagramie sześć słów i zastąp nimi wyrazy wyróżnione w zdaniach. Podaj je we 

właściwych formach. 

 

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć! 

 

• powinieneś potrafić posługiwać się Słownikiem poprawnej polszczyzny papierowym lub 

wirtualnym. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


