
 

 

Klasa 6c 

Język polski 

22.06.2020. 

Temat: Jak rozpoznać zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie?  

 

- Wpisz do zeszytu. 

Zdanie złożone składa się z dwóch zdań pojedynczych, nazywanych zdaniami składowymi.  

Rozróżniamy dwa rodzaje zdań złożonych:  

a) zdania złożone współrzędnie 

b) zdania złożone podrzędnie 

Zdania złożone współrzędnie mogą być połączone bezspójnikowo lub za pomocą spójników:  

a, ale lecz, więc, dlatego, natomiast, jednak (przed tymi spójnikami stawiamy przecinek)  

i, oraz, albo, lub, czy, bądź, ani (przed tymi spójnikami nie stawiamy przecinka)  

np. Paweł starannie zaplanował i przygotował się do górskiej wyprawy. 

 

W zdaniu złożonym podrzędnie zdanie podrzędne rozwija, dopowiada treść zdania 

nadrzędnego. 

np. Magda postanowiła zwiedzić Gdańsk, ponieważ nigdy tam jeszcze nie była. 

 

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania strona 56 - 58 

 

23.06.2020. 

Temat: Jak rozpoznać typy zdań złożonych współrzędnie?  

 

- Wpisz do zeszytu. 

Zdania złożone współrzędnie dzielimy na: 

a) łączne 

(zdania składowe wyrażają treści łączące się w czasie i przestrzeni; mogą być połączone 

spójnikami: i, oraz, a, ani, jak również, zarazem, a także)  

np. Przyjdę do domu i pomogę tacie. 

b) rozłączne 

(treści zdań składowych wykluczają się wzajemnie; mogą być połączone spójnikami: albo, 

czy, lub, bądź) 

np.  Posłucham muzyki albo obejrzę film. 

c) wynikowe 



(treść drugiego zadnia składowego wynika z treści pierwszego zdania składowego; mogą 

być połączone spójnikami: więc, toteż, dlatego, zatem 

d) przeciwstawne 

(zdania składowe wyrażają treści wskazujące jakieś przeciwieństwo; mogą być połączone 

spójnikami: ale, a, lecz, jednak, zaś, natomiast, tymczasem)  

np. Jutro pojadę na wycieczkę, albo zostanę w domu.  

 

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania strona 59 – 62 

 

24.06.2020. 

Temat: Pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch. 

 

- Przypomnij sobie zasady dotyczące pisownia wyrazów z ó, u, ż, rz, h, ch.  

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zadania strona 97 – 101 

 

25.06.2020. 

Temat: Powtarzamy, utrwalamy. 

 

- Rozwiąż w zeszycie ćwiczeń zestawy zadań do tekstów od strony 145.  

 

 


