
Witam Uczniów klasy 7 SP 14. 

W środę 7 kwietnia 2020r. czekają Was następujące zadania: 

1. proszę zapisać temat: Co już wiemy o wypowiedzeniach? – powtórzenie. 
2. proszę zapisać pod tematem następującą notatkę: 

 

 
WYPOWIEDZENIA 

 
ZDANIA     RÓWNOWAŻNIKI ZDAŃ 

(zawierają orzeczenie, np.       (nie zawierają orzeczeń, ale mają sens zdania,   
Nadeszła wiosna.)         np. Już wiosna)           
  
 

              IMIESŁOWOWE RÓWNOWAŻNIKI ZDANIA 
        (zawierają imiesłów, np. Idąc do szkoły, spotkałem kolegę) 
 
 
 

ZDANIA 
 
 

POJEDYNCZE              ZŁOŻONE 
(zawierają jedno orzeczenie,         (zawierają więcej niż jedno orzeczenie 

np. Ewa czyta list.)       np. Ewa czyta list, który dostała wczoraj) 
 

 
 
 

ZDANIA  
 

OZNAJMUJĄCE                    PYTAJĄCE              ROZKAZUJĄCE 
(Oglądam film.)                             (Czy lubisz lody?)   (Skończ wreszcie to zadanie.) 
 
 

 



ZDANIA ZŁOŻONE 
 

WSPÓŁRZĘDNIE       PODRZĘDNIE 
(Jednym zdaniem składowym nie               (Jednym zdaniem składowym możemy 
możemy zapytać o drugie, np.                      zapytać o drugie; jedno zdanie  
Ewa czyta książkę i robi notatki.)                  składowe określa drugie, np. 

Ewa czyta książkę, [dlaczego?] bo jest             
ciekawa. 

 
 
 
 

3. Proszę wykonać  następujące ćwiczenia: 
a) Zamień zdania na równoważniki zdań lub odwrotnie: 
- Matylda wyjeżdża na wakacje do babci. 
-  
- Jutro sprawdzian z matematyki. 
-  
- Odczytywanie wiadomości na telefonie przez Maćka. 
-  
b) Ułóż 3 pytania, które chciałbyś/abyś zadać swojemu idolowi. 
c) Zapisz w formie zdań rozkazujących, czego nie wolno robić w czasie pandemii  
(3-4 zdania). 
d) Podane zdania pojedyncze zamień na złożone. Podkreśl orzeczenia: 
wzór: Eryk ogląda interesujący film. / Eryk ogląda film, który jest interesujący. 
- Ewelina wybrała się do sklepu po zakupy. / 
- Po przeczytaniu listu od siostry zrozumiałem swój błąd. / 
- Norbert zrozumiał swój błąd. / 
e) Podane zdania pojedyncze połącz tak, żeby powstały zdania złożone. Podkreśl orzeczenia 
w powstałych zdaniach złożonych: 
wzór: Pada deszcz. Świeci słońce. / Pada deszcz i świeci słońce. / Pada deszcz, ale świeci 
słońce. / Pada deszcz, a świeci słońce. 
- Szymek odrobił zadanie. Dostał piątkę. / 
- Jem owoce i warzywa. Są zdrowe. / 
- Ta gra jest świetna. Polecę ją koledze. / 

 

Powodzenia!!! 

 

 



  

Drodzy Uczniowie,  

z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę Wam  

i Waszym bliskim dużo, dużo zdrowia i spokoju płynącego  

od Zmartwychwstałego Chrystusa 

Wasza nauczycielka języka polskiego i pedagog Agata Zarych 
 


