
Drodzy Uczniowie klasy 8 SP 14, 

witam Was w kolejnym dniu zdalnego nauczania. 

We wtorek 7 kwietnia czekają Was następujące zadania:   

1. Proszę pod wczorajszym tematem i notatką o wypowiedzeniach wykonać następujące zadania: 

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. / 
 
2. Po wykonaniu tych  ćwiczeń proszę zapisać temat: Rodzaje zdań współrzędnie złożonych – 

powtórzenie. 

3. Proszę przepisać do zeszytu lub wydrukować i wkleić poniższą notatkę: 

a) zdania współrzędnie złożone łączne: Przeczytałam książkę i znam jej treść. 
spójniki:  i, oraz, a, ani, ni 
wykres:              …….               
 
b) zdanie współrzędnie złożone rozłączne: Pójdę do kina albo odwiedzę babcię. 
spójniki: albo, lub, czy, bądź 
wykres:            ˂.…..˃               
 
c) zdanie współrzędnie złożone przeciwstawne: Przeczytałam książkę, ale nie pamiętam jej treści. 
spójniki: ale, lecz, jednak 
wykres:           ˃ …… ˂ 
 
d) zdanie współrzędnie złożone wynikowe: Przeczytałam książkę, więc znam jej treść. 
spójniki: więc, zatem ,toteż, dlatego 
wykres:           ˃ …… ˃ 
 
Pozdrawiam i życzę powodzenia!!! 

Agata Zarych 


