
Witajcie! 

Dziś na lekcji będziecie utrwalać wiadomości o zdaniu pojedynczym  

i złożonym. Zapiszcie temat: 

 

3.06.2020 r.                                         Lekcja 

Temat: Jak odróżnić zdanie pojedyncze od złożonego? - utrwalenie 

wiadomości. 

 

1.  Najpierw na chwilkę wrócimy do zadania, które rozwiązywaliście 

samodzielnie podczas wczorajszej lekcji: 

 

Ćw. 4. Połączcie ze sobą zdania pojedyncze tak, aby powstały zdania złożone. 

Przepiszcie do zeszytu, podkreślcie orzeczenia: 

Wzór: 

Ola za późno wstała. Spóźniła się na pierwszą lekcję. 

Ola za późno wstała, więc spóźniła się na pierwszą lekcję. 

 

Odpowiedzi powinny być następujące:  

 

Dziewczynka nie poszła na spotkanie z przyjaciółmi. Bardzo bolała ją głowa. 

Dziewczynka nie poszła na spotkanie z przyjaciółmi, ponieważ bardzo bolała ją 

głowa. 

Karolina jest dobra, serdeczna i miła. Bardzo ją lubię. 

Karolina jest dobra, serdeczna i miła, dlatego bardzo ją lubię. 

Nie odrobił zadania z matematyki. Napisał wypracowanie z języka polskiego. 

Nie odrobił zadania z matematyki, ale napisał wypracowanie z języka 

polskiego. 
 

Jeśli tak wykonaliście zadanie, to bardzo się cieszę, możecie być z siebie dumni. 

2. Przypomnijcie sobie wiadomości i spróbujcie ustnie odpowiedzieć na 

pytania: 

a) Jak nazywa się zdanie, w którym występuje tylko jedno orzeczenie? 



b) Ile orzeczeń zawiera zdanie złożone? 

c) Jak nazywają się zdania, z których składa się zdanie złożone? 

d) Czym zdanie pojedyncze różni się od zdania złożonego? 

3. Porównajcie swoje odpowiedzi z zapisem poniżej: 

a) Zdanie, w którym występuje tylko jedno orzeczenie, to zdanie pojedyncze. 

b) Zdanie złożone zawiera 2 lub więcej orzeczeń. 

c) Zdania, z których składa się zdanie złożone, nazywają się zdaniami 

składowymi. 

d) Zdanie pojedyncze różni się od zdania złożonego ilością orzeczeń - w zdaniu 

pojedynczym jest jedno orzeczenie, a w zdaniu złożonym co najmniej dwa. 

4. Przed Wami kolejne zadanie, tym razem pisemne. Pamiętajcie, że 

najpierw powinniście odszukać orzeczenia i podkreślić je podwójną linią. 

Teraz już po ilości orzeczeń rozpoznacie, z jakim zdaniem macie do 

czynienia. 

Rozpoznajcie podane zdania, dopiszcie  skrót: zd. poj. (zdanie pojedyncze) lub 

zd. złoż. (zdanie złożone): 

Wzór:  

Bartek i Ola pojadą w niedzielę na wycieczkę.     zd. poj. 

Wczoraj tata ugotował pyszny obiad. 

Dziewczyna zmęczyła się tańcem. 

Babcia zaprosiła mnie na podwieczorek, ale nie przyszedłem z powodu 

choroby. 

Szli polną drogą i śmiali się głośno. 

Weszła do środka, ponieważ chciała zobaczyć wystawę fotografii. 

 

Powodzenia! 

Beata Magiera 


