
TEMAT: Zdanie złożone – powtórzenie wiadomości (zdania złożone podrzędnie) 

 

1. Notatka (uczniowie przepisują lub drukują i wklejają do zeszytu) 

 
 

Zdanie złożone – zawiera przynajmniej dwa orzeczenia i składa się ze zdań składowych (najczęściej 
ośrodkiem zdania składowego jest orzeczenie, niekiedy może wystąpić równoważnik zdania). 
Zdania złożone dzielimy na: 

 zdanie złożone podrzędnie 
 zdanie złożone współrzędnie 

 
 
 

ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE 
 
Zdanie podrzędnie złożone to zdanie złożone ze zdań składowych, w którym jedno zdanie składowe 
(zdanie podrzędne) uzupełnia treść i wynika z drugiego zdania składowego (zdania nadrzędnego) oraz 
odpowiada na wynikające z niego pytanie, np. Okazało się, (co?) że pisały o tym wszystkie gazety. 
 
Typy (rodzaje) zdań złożonych podrzędnie: 

 zdanie złożone podrzędnie podmiotowe – pełni funkcję podmiotu, w którym zadanie 
składowe podrzędne odpowiada na pytania: kto? co?, np.  
 

Zawsze znajdzie przyczynę, kto zdobyczy pragnie. (kto?) 
Zrobiło na mnie wrażenie, co zobaczyłem. (co?) 

Co się stało, to się nie odstanie. (co?) 
 

 zdanie złożone podrzędnie orzecznikowe – pełni funkcję orzecznika, w którym zadanie 
składowe podrzędne odpowiada na pytania orzecznika:  
kim/czym się stał?  
kim/czym został?  
jaki jest/był? 
 
np.  Rezultat był taki, jakiego oczekiwaliśmy. (jaki był?) 
         Marek stał się kimś, kogo wszyscy szanują. (kim się stał?) 
 

 zdanie złożone podrzędnie przydawkowe  – pełni funkcję przydawki, w którym zadanie 
składowe podrzędne odpowiada na pytania przydawki:  
jaki? jaka? jakie? 

który? która? które? 

czyj? czyja? czyje? 

ile? 

 

np. Kupiłem deskorolkę, o jakiej zawsze marzyłem. (jaką?) 

       Przeczytałem książkę, którą wypożyczyłem z biblioteki. (którą?) 

       Dostałem tyle pieniędzy, ile chciałem. (ile?) 



 zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe  – pełni funkcję dopełnienia, w którym zadanie 
składowe podrzędne odpowiada na pytania dopełnienia, czyli przypadków zależnych (oprócz 
mianownika i wołacza):  

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

 
np. Nie spodziewałem się, że opóźnisz swój przyjazd. (czego?) 
       Wszyscy mówili o tym, co się wydarzyło wczoraj. (o czym?) 
       Zgadnijcie, czy zdałem egzamin. (co?) 
       Wierzę temu, kto dotrzymuje słowa. (komu?) 
 

 zdanie złożone podrzędnie okolicznikowe  – pełni funkcję okolicznika, w którym zadanie 
składowe podrzędne odpowiada na pytania okolicznika: 

jak? gdzie? kiedy? którędy? skąd? dokąd? odkąd? w jaki sposób? dlaczego? po co?  

w jakim celu? jak długo? z jakiego powodu? w jaki sposób? z jakiej przyczyny?  

pod jakim warunkiem? mimo co? 

 

np. Zapominam o całym świecie, gdy słucham muzyki. (kiedy?) 

       Dokąd ty pójdziesz, tam i ja pójdę. (dokąd?) 

 

Wyróżniamy: 
1) zdania podrzędnie złożone okolicznikowe miejsca – oznaczają miejsce czynności lub stanu, 

zdania składowe podrzędne odpowiadają na pytania: gdzie? dokąd? skąd? którędy? 
Hrabia wracał tamtędy, którędy przyszedł. (którędy) 

Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. (gdzie?) 
 

2) zdania podrzędnie złożone okolicznikowe czasu – oznaczają czas trwania czynności, jej 
początek lub zakończenie w określonym czasie, zdania składowe podrzędne odpowiadają na 
pytania: kiedy? odkąd? dokąd? jak długo? 

Gdy słońce wyszło zza gór, mgły opadły. (kiedy?) 
Póty dzban wodę nosi, póki się ucho nie urwie. (jak długo?) 

 
3) zdania podrzędnie złożone okolicznikowe sposobu – oznaczają sposób wykonania czynności 

lub cechę stanu, zdania składowe podrzędne odpowiadają na pytania: jak? w jaki sposób? 
(zdania składowe łączą się najczęściej za pomocą spójników: jak, że) 

Wykonałem zadanie tak, jak potrafiłem. (jak?) 
Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. (jak?) 

Pociąg tak pędził, że krajobraz tylko migał za oknem. (w jaki sposób?) 
Koń tak pokonywał przeszkody, że ani jednej nie strącił. (w jaki sposób?) 

 
4) zdania podrzędnie złożone okolicznikowe przyczyny – oznaczają przyczynę czynności lub 

stanu, zdania składowe podrzędne odpowiadają na pytania: z jakiej przyczyny? dlaczego?  
z jakiego powodu? (zdania składowe łączą się najczęściej za pomocą spójników: bo, ponieważ, gdyż) 

Nie słyszał dalszej rozmowy, bo się zamyślił. (dlaczego?) 
Ponieważ zerwał się silny wiatr, konary drzew uginały się. (z jakiego powodu?) 

 



5) zdania podrzędnie złożone okolicznikowe celu – oznaczają cel czynności, zdania składowe 
podrzędne odpowiadają na pytania: w jakim celu? po co?  
(zdania składowe łączą się najczęściej za pomocą spójników: żeby, aby, by, ażeby, iżby) 

Chwytał się każdej pracy, żeby zarobić na życie. (po co?) 
Pożyczyłem koledze notatki, aby przygotował się do egzaminu. (w jakim celu?) 

Aby dużo umieć, trzeba się systematycznie uczyć. (w jakim celu?) 
 

6) zdania podrzędnie złożone okolicznikowe warunku – oznaczają warunek konieczny dla 
dokonania pewnej czynności, zdania składowe podrzędne odpowiadają na pytania:  
pod jakim warunkiem? w jakim przypadku? (zdania składowe łączą się najczęściej za pomocą 

spójników: jeśli, jeżeli, gdy, gdyby) 
Wpadnę do ciebie wieczorem, jeżeli będę miał czas. (pod jakim warunkiem? 
Jeśli będziesz wytrwale pracował, osiągniesz sukces. (w jakim przypadku?) 

Gdybyś się zgodził na moją propozycję, byłbym bardzo rad. (pod jakim warunkiem?) 
 
 

7) zdania podrzędnie złożone okolicznikowe przyzwolenia – oznaczają okoliczność, która w 
zasadzie powinna przeszkadzać jakiejś czynności, ale nie powoduje oczekiwanego skutku; 
zdania składowe podrzędne odpowiadają na pytanie: mimo co? 
(zdania składowe łączą się najczęściej za pomocą spójników: chociaż, choć, mimo że, jakkolwiek, 
aczkolwiek) 
Podejrzany był ostrożny, choć nikt go nie śledził. 
Chociaż spostrzegł swój błąd, nie przyznał się do niego. 
Mimo, że pogoda była niepewna, nie zrezygnowaliśmy z wycieczki. 
Jakkolwiek droga była niebezpieczna, turyści wybrali się w góry. 

 
 

UWAGA! 
W zdaniu złożonym podrzędnie, zdania składowe zawsze oddzielamy przecinkiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMAT: Wykresy zdań złożonych podrzędnie. 
 

1. Notatka (uczniowie przepisują lub drukują i wklejają do zeszytu, wykresy zdań 
wnikliwie analizują) 

 
Zdanie złożone podrzędnie składa się z następujących zdań składowych: 

a) zdanie nadrzędne (N - na wykresie zawsze na górze) 
b) zdanie podrzędne (P -na wykresie zawsze na dole) 

 
Wskazówka: jeśli zdanie składowe zaczyna się od zaimka lub spójnika (tzw. wskaźnika 
zespolenia), będzie to zawsze zdanie składowe podrzędne bez względu na to czy jest ono 
pierwszym czy drugim zdaniem składowym w wypowiedzeniu złożonym. 

(proszę oznaczyć na wykresach zdania składowe N1/P2 lun P1/N2) 
 

WYKRESY ZDAŃ ZŁOŻONYCH PODRZĘDNIE 

 

Zdania podrzędne podmiotowe (odpowiadają na pytania: kto? co?) 

Kto nie pracuje (1), ten nie je (2). 

 

Nie wiadomo (1), czy te okrzyki to rozkaz (2). 

 

Co ma się stać (1), niech się stanie (2). 

 

Kto nie umie opanować gniewu (1), ten bez potrzeby wybucha (2). 

 

Wydaje mi się (1), że czytałem tę książkę (2). 

 

 

 



Zdania podrzędne orzecznikowe (odpowiadają na pytania: czym jest? jaki jest?) 

On zawsze jest taki (1), jakim go znasz od wielu lat (2). 

 

Jestem tym (1), czym byłem całe życie (2). 

 

Dobra książka jest dla nas tym (1), czym pokarm dla głodnego (2). 

 

Położenie było takie (1), że trudno było powziąć jakąś decyzję (2). 

 

 

Zdania podrzędne przydawkowe (odpowiadają na pytania: jaki? który? czyj? ile?) 

Zebrani wykazali takie zainteresowanie referatem (1), że rozgorzała bardzo ożywiona 
dyskusja (2). 

 

Jaki piątek (1), taki świątek (2). 

 

Leda była boginią Leto (1), która urodziła Artemidę i Apollina (2). 

 

Triptolemos udzielił Demeter wiadomości (1), których szukała (2). 

 



 

Zdania podrzędne dopełnieniowe (odpowiadają na pytania przypadków zależnych:  
kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? kim? czym? o kim? o czym?) 

Bogini Hestia chroni tych (1), którzy do niej zwracają się z prośbą o opiekę (2). 

 

Zrobisz to (1), co będziesz uważał za słuszne (2). 

 

Czułem (1), jak mój entuzjazm udzielał się zebranym (2). 

 

 

Dziecko zapytało (1), która godzina (2). 

 

Niektórzy utrzymują (1), że to sam Zeus zamienił Kallisto w niedźwiedzicę (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdania podrzędne okolicznikowe 

Zdania okolicznikowe miejsca (odpowiadają na pytania: gdzie? skąd? dokąd?) 

Apollo obiecał Kyrene zabrać tam (1), gdzie będzie mogła polować (2). 

 

Najwytrzymalsza roślina ucieka stąd (1), gdzie tylko suche piaski zalegają podłoże (2). 

 

Śmiały znajdzie tam (1), gdzie tchórzliwy traci (2). 

 

 

Zdania okolicznikowe czasu (odpowiadają na pytania: kiedy? odkąd? jak długo? dopóki? jak często?) 

Na górze Likajon składano ofiarę ognia (1), gdy żadne stworzenie nie rzucało cienia (2). 

 

Alalkomenes był pierwszym człowiekiem nad jeziorem Kopais (1), zanim jeszcze istniał 
księżyc (2). 

 

Akteon podbiegł do rzeki (1), gdy dostrzegł Artemidę (2). 

 

Hefajstos nie uwolnił Afrodyty dopóty (1), dopóki mu nie zwrócono cennych podarunków 
ślubnych (2). 

 



 

Gdy słońce wyszło zza góry (1), mgły opadły (2). 

 

W pierwszej chwili (1a), gdy stanął na trybunie (2), ogarnął salę spojrzeniem (1b). 

 

Zdania okolicznikowe celu (odpowiadają na pytania: po co? na co? w jakim celu?) 

Zeus dał Minosowi byka (1), by strzegł Krety (2). 

 

Artemida zesłała jagnię (1), by wypróbować Atreusa (2). 

 

Jazon miał opłynąć przylądek (1), by znaleźć się z runem w Jalkos (2). 

 

Wszyscy rano się śpieszą (1), aby nie spóźnić się do pracy (2). 

 

 

Zdania okolicznikowe przyczyny (odpowiadają na pytania: dlaczego? czemu? przez co?  
za co? wskutek czego? z jakiego powodu?) 

Skoro zacząłeś pracę (1), doprowadź ją do końca (2). 

 

 



Atena miała powody do zazdrości (1), ponieważ Arachne tkała piękniej od niej (2). 

 

Odyseusz był uradowany (1), że miał okazję spotkać tyle wybitnych osobistości (2). 

 

Śmieję się z ciebie (1), że jesteś łatwowierny (2). 

 

 

 

Zdania okolicznikowe sposobu (odpowiadają na pytania: jak? w jaki sposób?) 

Przepisaliśmy tę pracę tak (1), że nie było błędów (2). 

 

Zarzucano tragedii smutek (1), jakby chciano oglądać tragedie wesołe (2). 

 

Każdy rzucał dokoła wejrzenie (1), jakby kogoś szukał (2). 

 

Jak sobie pościelesz (1), tak się wyśpisz (2). 

 

 

 

 



Zdania okolicznikowe przyzwolenia (odpowiadają na pytania: mimo czego?) 

Wszedł do windy (1), choć bał się zjazdu do szybu (2). 

 

Choćbym miał tu zostać do rana (1), nie ruszę się stąd (2). 

 

Nie chciał jeść (1), mimo że był głodny (2). 

 

 

 

Zdania okolicznikowe stopnia i miary 
(odpowiadają na pytania: jak? jak bardzo? o ile? jakim sposobem?) 

Rozległ się taki huk (1), aż się okna zatrzęsły (2). 

 

Pracuję tyle (1), na ile mnie stać (2). 

 

Cały dzień byłem tak zajęty (1), że dopiero wieczorem zasiadłem do referatu (2). 

 

Śpiew podobał się wszystkim tak (1), że nagrodzona śpiewaka nieniknącymi oklaskami (2). 

 

 



 

Zdania okolicznikowe warunku 
(odpowiadają na pytania: pod jakim warunkiem? w jakim wypadku?) 

Jeśli chcesz wydawać sądy o ludziach (1), musisz ich poznać (2). 

 

Zdasz maturę (1), bylebyś chciał się uczyć (2). 

 

Odyseusz groził swym towarzyszom śmiercią (1), jeśli nie puszczą go na wyspy (2). 

 

Jeśli złoży ofiarę Posejdonowi (2), będzie mógł wrócić do Itaki (2). 

 

Jeśli wzgardzicie świętym wizerunkiem (1), Atena was zniszczy (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT: Zdania złożone współrzędnie 
 

2. Notatka (uczniowie przepisują lub drukują i wklejają do zeszytu) 

 
ZDANIA ZŁOŻONE WSPÓŁRZĘDNIE 

 
Zdanie złożone współrzędnie – zdania składowe (tzw. zdania współrzędne) nie określają się 
wzajemnie. Jedno zdanie składowe nie uzupełnia treści oraz nie wynika z drugiego zdania składowego 
i może istnieć osobno, np. Jem obiad i czytam gazetę. – Jem obiad. Czytam gazetę. 
 
Rodzaje zdań złożonych współrzędnie: 
 

 zdanie złożone współrzędnie łączne - czynności współistnieją ze sobą, tzn. występują  
w jednakowym czasie i przestrzeni; zdania składowe są połączone bezspójnikowo  
(za pomocą spójnika) lub spójnikami: i, a, oraz, ani, ni, jak, też, jakże, jak również, zarazem. 
 

Przyjdę jutro, obejrzymy jakiś ciekawy film. 
Zuzia jest zdolna i uczy się dobrze. 

 
                                                                  wykres: __1__....__2__ 

 

 zdanie złożone współrzędnie rozłączne – treści zdań składowych wykluczają się wzajemnie; 
zdania składowe są połączone spójnikami: albo, lub, bądź, czy, np. 
 

Odwiedzę kolegów albo pójdę na spacer. 
Ola napisze referat lub pomoże w przygotowaniu prezentacji. 

 
                                                                 wykres: __1__<....>__2__ 

 

 zdanie złożone współrzędnie wynikowe – treść jednego zdania składowego wynika z treści 
drugiego zdania składowego; zdania składowe są połączone spójnikami: więc, toteż, dlatego, 
zatem, np. 

Andrzej jest pilny, więc w szkole ma dobre oceny. 
Dziś jest piękna pogoda, dlatego pójdę na spacer. 

 
                                                                   wykres: __1__>....>__2__ 

 

 zdanie złożone współrzędnie przeciwstawne – treść jednego zdania składowego 
przeciwstawia się treści drugiego zdania składowego; zdania składowe są połączone 
spójnikami: a, ale, lecz, jednak, natomiast, zaś, np. 
 

Turyści byli już zmęczeni, ale nie chcieli robić postoju. 
Michał jedzie samochodem, lecz nie może nas zabrać. 

 
                                                                  wykres: __1__>....<__2__ 

 

3. Przecinek w zdaniu złożonym współrzędnie – przypomnienie s. 214 (podręcznik): 

przeczytać i zapamiętać. 

 

4. Ćwiczenie 7 s. 215 (podręcznik) – pisemnie w zeszycie 



5. Przepisz podane zdania, określ, jak są złożone współrzędnie i narysuj ich wykresy. 

(ćwiczenie do pracy samodzielnej według przykładu) 

Przykład:  

Mały Książę spotkał na Ziemi wiele róż, lecz nadal tęsknił za różą ze swojej planety. – zd. złożone 

współrzędnie przeciwstawne 

 __1__>....<__2__ 

 

1) Po południu rozpogodziło się, więc wyruszyliśmy na wycieczkę. 

2) Wieczorem wybierzemy się do kina czy zostaniemy w domu? 

3) Piotr wszedł do sali, ale nie zamknął drzwi. 

4) Zofia spędziła urlop w Grecji i jest zachwycona tym krajem. 

5) Pójdę zaczerpnąć świeżego powietrza albo utnę sobie drzemkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEMAT: Zdania wielokrotnie złożone 

1. Notatka (uczniowie przepisują lub drukują i wklejają do zeszytu, wykresy zdań 
wnikliwie analizują) 
 

Zdanie wielokrotnie złożone składa się z przynajmniej trzech wypowiedzeń składowych 
(zdań lub równoważników zdań). Wypowiedzenia składowe mogą być połączone ze sobą 
współrzędnie i podrzędnie. 

 

WYKRESY ZDAŃ WIELOKROTNIE ZŁOŻONYCH 

Bogini Eryda postanowiła skłócić boskich gości (1) i kiedy Hera, Atena i Afrodyta 
rozmawiały ze sobą (2), potoczyła im pod nogi... jabłko (3). 

 

Midas brał udział w słynnym konkursie muzycznym między Apollinem i Marsjaszem (1),  
w którym sędziował bóg rzeczny Tmolos (2). 

 

Dionizos (1a), którego zaniepokoiła nieobecność Sylena (2), zapytał (1b), jakiej nagrody 
życzy sobie Midas (3). 

 

Dziewiątego dnia (1a), po przykrym spotkaniu z Posejdonem wśród stad Onkosa (2), 
przybyła Demeter w przebraniu do Eleuzis (1b), gdzie król Keleos i jego żona Metanejra 
przyjęli ją gościnnie (3). 

 

 

 



 

W jednej z wersji Edyp z Koryntu podbił Teby (1), został królem (2), poślubił Jokastę, 
kapłankę Hery (3) i oznajmił (4), że odtąd królestwo będzie przekazywane z ojca na syna 
(5). 

 

 

Mieszkańcy Beocji bardziej bali się Atamasa niż Hery (1) i nie chcieli usłuchać Nefele (2), 
kobiety zaś przywiązane były do Ino (3), która namówiła je (4), by z zemsty wysuszyły 
ziarno siewne (5), tak aby zboże nie obrodziło (6). 

 

Hera była zła na Atamasa (1), ponieważ pomagał Ino ukrywać młodziutkiego Dionizosa (2), 
który był nieślubnym synem Zeusa i jej siostry Semele (3), a teraz przebywał w pałacu w 
przebraniu dziewczynki (4). 

 

Obawiając się zazdrości Hery (1), Alkmena porzuciła dziecko za murami Teb (2), dokąd 
Atena za namową Zeusa zabrała Herę na spacer (3), a tam obie znalazły Heraklesa (4) i 
Hera nakarmiła niemowlę własną piersią (5). 

 

 

 

 

 



Antygona, siostra Eteoklesa i Polinejkesa, nie usłuchała rozkazu Kreona (1) i potajemnie 
sporządziła stos pogrzebowy (2), na którym złożyła zwłoki brata Polinejkesa (3). 

 

Hermes (1a), którego wszechwiedzący Zeus posłał do Ajgistosa (2), przestrzegał go (1b), by 
zrezygnował ze swych zamiarów (3), tłumaczył (4), że (6a), gdy Orestes dorośnie (5), będzie 
musiał pomścić swego ojca (6b). 

 

W drzwiach pałacu stanęła księżniczka Medea (1), a Kolechidowie byli ostrzeżeni (2), by nie 
wracali bez Medei i runa (3), domyślili się, że Medea udała się do Kirke (5), aby dopełnić 
obrządku oczyszczenia (6). 

 

 

Tezeusz był królem (1), który bił monetę (2) i umieścił na niej wizerunek byka (3). 

 

 

2. Ćwiczenie 1, 2, 4, 5, 6 s. 48 – 50 (zeszyt ćwiczeń)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


