
Od 15.04. do 17.04 2020 

polski  klasa VI B  

 

 nauczyciel: Grażyna Dryl    
 

Zagadnienie  W  odległym świecie wiedzę znajdziecie – zdania podrzędne okolicznikowe. 

Znam pytania okolicznika,   wiem, jak jest zbudowane zdanie złożone, potrafię wskazać zdanie nadrzędne 

i podrzędne, potrafię poprawnie zbudować zdanie złożone podrzędne okolicznikowe. 

Proponuję wykorzystanie ponownie  strony www.epodreczniki.pl  Myślę, że spodobają się Wam zadania 

interaktywne, za pomocą których sprawdzicie samodzielnie wiedzę. 

Jak to zrobić? Pokazuję krok po kroku: 

Czytaj i słuchaj  uważnie  , wykonuj  polecenia a zarazem sprawdzisz sam siebie . Wyszukaj tylko informacje  

dotyczące  zdania złożonego podrzędnie  okolicznikowego. 

https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenie-zlozone---wprowadzenie-wypowiedzenie-zlozone-

podrzednie/DdlclGkC1 

 Wykonaj  zadanie 7 sprawdź , czy wykonałeś  je poprawnie. 

 Dodatkowe  informacje  uzyskasz  z podręcznika str. 173  lub  z wsipnet – podręcznik 

Zestaw ćwiczeń 

1. Polecenie :  Przepisz do zeszytu typy zdań  złożonych  podrzędnie-  okolicznikowe podkreśl pytania w 

każdym  zdaniu. 

 Typy  zdań  złożonych podrzędnie  złożonych  okolicznikowych 

okolicznikowe miejsca: Tam sięgaj (gdzie?), gdzie wzrok nie sięga. 

 

okolicznikowe czasu: Wyjechali tam (kiedy?), gdy zaczęły się wakacje. 

 

okolicznikowe warunku: Wygrasz (pod jakim warunkiem?), jeśli będziesz miał szczęście. 

 

okolicznikowe sposobu: Powiedzieli to tak (jak?), że się przestraszyliśmy. 

 

okolicznikowe przyczyny: Chciał opisać swoje przeżycia (dlaczego?), ponieważ były ciekawe. 

 

okolicznikowe przyzwolenia: Przeczytałem książkę (mimo czego?), chociaż miałem mało czasu. 

 

okolicznikowe celu: Pojechaliśmy do Portugalii (po co?), żeby zwiedzić Lizbonę. 

 

2.Uzupełnij tabelę. Wypisz pytania podanych okoliczników 

 

RODZAJ OKOLICZNIKA PYTANIA 

okolicznik miejsca  

http://www.epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenie-zlozone---wprowadzenie-wypowiedzenie-zlozone-podrzednie/DdlclGkC1
https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenie-zlozone---wprowadzenie-wypowiedzenie-zlozone-podrzednie/DdlclGkC1


okolicznik przyczyny  

Okolicznik celu  

okolicznik przyczyny  

 Okolicznik  czasu  

Okolicznik sposobu  

 Okolicznik przyzwolenia  

 

3. Przygotuj informacje na temat wybranego  zdania podrzędnie złożonego okolicznikowego – zapisz to w zeszycie 

ZDANIE PODRZĘDNIE ZŁOŻONE OKOLICZNIKOWE 

 Nazwa:……………………………………………………………… 

ODPOWIADA NA PYTANIA 

pytanie…………………………………………… 

UŻYWAMY GO, GDY CHCEMY OKREŚLIĆ 

cel………………………………………………………………… 

 

 Polecenie 4. Sporządź wykres zdań  złożonych podrzędnie, nazwij rodzaj zdania złożonego podrzędnie. ( 

Podręcznik  str172 zadanie 3). Zadanie  w zeszycie 

• Kiedy szlachcic wybierał się na uroczystość rodzinną, wkładał odświętny żupan przewiązany ozdobnym 

pasem. 

 

• Mężczyzna musiał owinąć się nim kilka razy, ponieważ taki pas miał nawet ponad cztery metry długości. 

 

 

• Karabela była tak skonstruowana, aby walczący mógł nią swobodnie manewrować. 

 

• Taki strój zakładano, żeby zaimponować innym. 

 

• Tam, gdzie ucztowali magnaci, stoły były bogato zdobione. 

 

 

 

 

 

 



 Polecenie 5. Dokonaj  analizy zdań, uzupełnij  brakujące  elementy-  pytanie,  rodzaj zdania  ( Podręcznik -

ćwiczenie 5 str173) . Zadanie w zeszycie 

   1  2 

Kiedy szlachcic wydawał ucztę, nie żałował grosza. 

2 

 

zdanie podrzędne okolicznikowe………………. 

 

Potrawy bardzo często przygotowywano tak, aby lepiej wyglądały niż smakowały. 

1 

 

 zdanie podrzędne okolicznikowe ………………………… 

   1  2 

Aby sąsiedzi uznali gospodarza za grzecznego i znającego obyczaje, musiał on w odpowiedni 

sposób przywitać gości. 2 

 

zdanie podrzędne okolicznikowe ……………………………. 

   1  2 

Ponieważ trunków nie brakowało, niektórzy musieli wcześniej odejść od stołu. 

2 

 

zdanie podrzędne okolicznikowe …………………………….. 

   1a  2  1b 

Tam, gdzie zapraszano muzyków, tańce trwały do rana. 

 1a 1b 

 

zdanie podrzędne okolicznikowe ………………………………. 

 Dla chętnych: Wykonaj w zeszycie ćwiczeń  2 zadania  dotyczące  zdań złożonych  podrzędnie. 

 
 

 

  

  

 
 



 Zagadnienie: Przysłowie  ci podpowie- zdanie złożone podmiotowe. 

Znam pytania podmiotu,   wiem, jak jest zbudowane zdanie złożone, potrafię wskazać zdanie nadrzędne 

i podrzędne, potrafię poprawnie zbudować zdanie złożone podrzędne podmiotowe . 

Proponuję wykorzystanie ponownie  strony www.epodreczniki.pl  Myślę, że spodobają się Wam zadania 

interaktywne, za pomocą których sprawdzicie samodzielnie wiedzę. 

Jak to zrobić? Pokazuję krok po kroku: 

 Czytaj i słuchaj  uważnie  , wykonuj  polecenia a zarazem sprawdzisz sam siebie . Wyszukaj tylko informacje  

dotyczące  zdania złożonego podrzędnie  podmiotowego. 

https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenie-zlozone---wprowadzenie-wypowiedzenie-zlozone-

podrzednie/DdlclGkC1 

 Wykonaj  polecenie 6. 

Dodatkowe  informacje  uzyskasz  z podręcznika str. 177  lub  z wsipnet – podręcznik 

 

 

Zestaw  zadań 

 Zadanie 1.  Kto pyta kogo ?  zapisz wypowiedzenia w zeszycie  i zaznacz  pytania zdania nadrzędnego. 

Kto sieje wiatr, 2.ten zbiera burzę. 

 

……………………………………………………………………………………….. 

Kto się lubi, ten się czubi. 

 

Co się odwlecze, to nie uciecze. 

 

Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. 

 

Kto mieczem wojuje, od miecza zginie. 

 

 

 Polecenie 2.  Przepisz  do zeszytu zdania złożone podrzędnie podmiotowe   a następnie sporządź wykres   

 Przeczytaj informacje  w podręczniku na str. 177 lub  w podręczniku na wsipnet. 

http://www.epodreczniki.pl/
https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenie-zlozone---wprowadzenie-wypowiedzenie-zlozone-podrzednie/DdlclGkC1
https://epodreczniki.pl/a/wypowiedzenie-zlozone---wprowadzenie-wypowiedzenie-zlozone-podrzednie/DdlclGkC1


 

 Polecenie 3. Dodaj odpowiedni spójnik lub zaimek (  to, kto, co, że, żeby) 

………….późno przychodzi, sam sobie szkodzi. 

Wszystkim się zdawało, ………………. Wojski 

wciąż gra jeszcze... 

……….. się stało, ……………… się nie odstanie. 

 Przepisz  do zeszytu informacje w jaki sposób  odróżniamy  zdanie złożone podrzędnie podmiotowe  od 

dopełnieniowego. 

Nie ma racji ten, (kto nie ma 
racji?)  kto czuje się lepszy od 
innych. 

Zdarza się, (co się 
zdarza?) że 
zapominam zadania. 

Nie wiem, (czego?) 
czy dobrze to 
zrozumiałem 

Widziałem, (co 
widziałem?) że grałeś 

na boisku. 

 

ZDANIE PODMIOTOWE 

 

– odpowiada na pytania mianownika ZDANIE DOPEŁNIENIOWE 
– uzupełnia informacje o podmiocie wyrażonym zaimkiem – odpowiada na pytania przypadków zależnych 
– wprowadza informacje o wykonawcy czynności, kiedy  – określa orzeczenie ze zdania nadrzędnego 

w zdaniu nadrzędnym nie ma podmiotu 

 

 Polecenie 3. Przedstaw dwa wybrane zdania  w zeszycie  z ćwiczenia 4. str.177 na wykresie, np. 

   1  2 

Co komu pisane, to go nie ominie. 

 

 

 
 

 

Dla chętnych: Wykonaj  zadania w zeszycie ćwiczeń dotyczące zdania złożonego podrzędnie podmiotowego 

   Forma sprawdzenia pracy  podczas spotkań  na platformie Zoom

              

 

 
 

 

  



 

 


