
Drogi uczniu, 

Przekazuję Ci dalszą część powtórzenia o częściach zdania: dopełnieniu, przydawce i 

okoliczniku. Przeczytaj informacje i wykonaj ćwiczenia. 

Zdanie podrzędnie złożone składa się z elementów zależnych – podrzędnego (można 

powiedzieć: mniej ważnego) i nadrzędnego (ważniejszego). 

Oto rodzaje zdań podrzędnych: 

1. Okolicznikowe: 

a. czasu – kiedy? 

b. miejsca – gdzie? 

c. przyczyny – z jakiej przyczyny? 

d. celu – w jakim celu? 

e. warunku – pod jakim warunkiem? 

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

2. Przydawkowe: jaki?, jaka?, jakie?, czyj?, czyja?, czyje?, który?, ile?, czego?, z czego?. 

Przykład: Słowa, (jakie?) które kłamią, wprowadzają błąd. 

3. Podmiotowe: kto?, co?. 

Przykład: Kto się najlepiej nauczył, ten wygra konkurs. 

(Wygra konkurs (kto?), kto się najlepiej nauczył). 

4. Dopełnieniowe – odpowiada na pytania wszystkich przypadków oprócz mianownika: kogo, 

czego?, komu, czemu?, kogo, co?, z kim, z czym?, o kim, o czym?. 

Przykład: Wiem (o czym?), że nic nie wiem. 

5. Orzecznikowe: kim jest?, czym jest?, jaki jest?. 

Przykład: Nigdy nie byłeś taki, jaki jesteś. (Nie byłeś [jaki?] taki, jaki…). 

 

 

Przekształć zdania pojedyncze na zdania złożone, zastępując rozwinięte 

przydawki odpowiednimi zdaniami podrzędnymi. Podkreśl zdania podrzędne 

przydawkowe.  

a. Na wakacjach poznaliśmy chłopaka piszącego piękne wiersze. 

 

b. Obrazy, kolekcjonowane przez mojego wuja, mają dużą wartość historyczną. 

 

c. Zasmuciła mnie wiadomość o twojej decyzji zmiany pracy. 

 

d. Wiersz, recytowany przez przewodniczącego, trafił do serc słuchaczy. 

 

W podanych zdaniach postaw brakujące przecinki. Nazwij rodzaje zdań. 

a. Ciągle się zastanawiam czy podjąłem właściwą decyzję. 



 

b. Wszyscy rodzice pragną by ich dzieci były szczęśliwe. 

 

c. Co zadał nauczyciel fizyki podyktuję ci przez telefon. 

 

d. Czego Jaś się nie nauczy tego Jan nie będzie umiał. 

 

W podanych zdaniach postaw przecinki. Nazwij rodzaje zdań. 

a. Weźmy się do pracy zanim będzie za późno. 

 

b. Biegł tak szybko jakby miał skrzydła u ramion. 

 

c. Wszyscy pójdziemy tam gdzie będziemy mogli spokojnie odrobić lekcje. 

 

d. Żeby znaleźć się w pierwszej trójce uczył się po całych nocach. 

 

e. Dzięki temu że wytrwale dążysz do celu osiągniesz sukces. 

 

f. Gdyby Ikar słuchał ojca nie zleciałby do morza. 

 

g. Mimo że Robin Hood łupił bogaczy to stał się bohaterem. 

 

 

 Określ rodzaje zdań złożonych. 

a. Pogoda była taka, że musieliśmy zostać w schronisku. 

 

b. Kto jest młody, ten w przyszłość patrzy śmiało. 

 

c. Znam kraje, gdzie zawsze jest ciepło. 

 

d. Może się zdarzyć, że zdam celująco. 

 

e. Opowiedzieliśmy o tym, co nam się przydarzyło. 

 

f. Kto bywa na koniu, bywa i pod koniem. 

 

g. Wydawało się, że pociąg już odjechał. 

 

h. Efekt był taki, że wszyscy byli zaskoczeni. 

 

i. Zrobię to tak, jak sobie życzysz. 

 

j. Chłopiec, co te wieści posłyszał, zniknął nagle z domu. 

 



k. Na skutek zmęczenia pracą, która początkowo wydawała się fascynująca, 

przestałem się starać. 

 

l. Aby zrobić wreszcie coś oryginalnego, poszedłem dzisiaj do szkoły. 


