
11 maja 2020r. 

12 maja 2020r. 

Temat 36, 37: O zdaniach współrzędnie złożonych. 

 

1. Przypomnijcie sobie, czym charakteryzują się zdania złożone i zdania podrzędnie 

złożone. (poprzednia lekcja). 

2. Dzisiaj poznacie zdania współrzędne i ich rodzaje. W celu  poszerzenia wiadomości 

kliknijcie w link: 

 

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

 

3. Zapisz notatkę (lub wydrukuj w wklej): 

 

Zdania współrzędnie złożone – nie można między nimi postawić pytania, nie wyróżniamy tu 

zdania nadrzędnego i podrzędnego. Każda część składowa może tworzyć osobne zdanie. 

Istnieją cztery rodzaje zdań współrzędnie złożonych: 

• zdania współrzędnie złożone łączne, gdy treść zdań składowych łączy się: 

typ wykresu 

 

w tego typu konstrukcjach pojawiają się najczęściej spójniki: 

i, oraz, a, ani, ni, również, jak również; 

Przykłady: 

Świeciło słońce i wiał lekki wietrzyk. 

Teraz odrobię zadanie, a potem pójdę popływać. 

Zjawili się goście i trzeba było nakryć do stołu. 



• zdania współrzędnie złożone rozłączne, gdy treść zdań składowych wyklucza się (czyli 

wykonanie obu czynności jest niemożliwe): 

typ wykresu 

 

tu najczęściej pojawiają się spójniki:  

albo, lub, czy, bądź; 

Przykłady: 

Latem pojadę na Mazury albo wybiorę się z przyjaciółmi w Bieszczady. 

Wieczorami oglądam telewizję lub słucham radia. 

Przygotuję jakiś obiad albo pójdziemy do restauracji. 

• zdania współrzędnie złożone przeciwstawne, gdy treść obu zdań przeciwstawia się sobie: 

typ wykresu 

 

tu mogą wystąpić spójniki:  

ale, lecz, zaś, natomiast, jednak; 

Przykłady: 

Świeciło słońce, ale było zimno. 

Anna miała wielu znajomych, jednak czuła się samotna. 

Latem chciałabym gdzieś pojechać, ale nie mam z kim zostawić psa. 

• zdania współrzędnie złożone wynikowe, gdy z treści jednego wynika treść kolejnego: 

typ wykresu 

 



dla tych zdań charakterystyczne są spójniki:  

więc, zatem, toteż, dlatego; 

Przykłady: 

Był przepiękny wieczór, więc postanowili pójść na spacer. 

Uwielbiam wydawać pieniądze, toteż zawsze mi ich brakuje. 

Jestem bardzo zapracowana, zatem myślę o zatrudnieniu gosposi. 

4. Wykonaj w zeszycie zadanie 4 ze strony 341 (podręcznik). Pamiętaj, aby dopisać 

orzeczenie, musi bowiem powstać zdanie złożone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1). Łączne - czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują w jednakowym czasie i 
przestrzeni (np. Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze.). 



- spójniki: "i", "oraz", "ni", "ani", "a", "jak" lub bezspójnikowo (przecinek). 
- wykres: ....__2__ 
 
2). Rozłączne - zdania składowe wykluczają się wzajemnie (np. Jutro zrobię obiad albo 
przygotuję kolację.). 
- spójniki: "albo", "lub", "czy", "bądź" 
- wykres: __1__<....>__2__ 
 
3). Wynikowe - jedna czynność wynika z drugiej (np. Andrzej jest pilny, więc w szkole ma 
dobre oceny.). 
- spójniki: "więc", "zatem", "toteż", "dlatego" 
- wykres: __1__>....>__2__ 
 
4). Przeciwstawne - czynności przeciwstawiają się sobie (np. Turyści byli już zmęczeni, ale nie 
chcieli robić postoju.). 
- spójniki: "ale", "lecz", "a", "jednak", "zaś", "natomiast" 
- wykres: __1__>....<__2__ 
 
5). Synonimiczne - czynności wynikają jedna z drugiej (np. Ciągle dzwonią, czyli chcą to 
szybko załatwić.). 
- spójniki: "czyli", "to jest", "to znaczy" 
- wykres: __1__....__2__ 


