Klasa VII- język polski – 23 i 24 kwietnia 2020r.
Temat: Wypowiedzenie wielokrotnie złożone.
1. Przeczytaj nową wiadomość o wypowiedzeniu wielokrotnie złożonym.- podręcznik str. 232.
2. Przeanalizuj budowę poniższego wypowiedzenia złożonego, oglądając film. Skorzystaj
z poniższego linku. Zacznij oglądanie filmu od 14. sekundy.
https://www.youtube.com/watch?v=r1wNtRNtTPY
Buldożek francuski radośnie biegał po trawie(1), ponieważ lubił spacery ze swoim panem(2),
który codziennie rano wychodził z nim do parku(3)
Przerysuj wykres powyższego wypowiedzenia i przepisz opis wypowiedzenia.
1
2
3
1.- zdanie główne
2.- zdanie podrzędne w stosunku do 1.( okolicznikowe)
3.- zdanie podrzędne w stosunku do 2. ( przydawkowe)
3. Skorzystaj z poniższego linku i przeczytaj, jak krok po kroku opisywane jest wypowiedzenie
złożone:
Po długiej wyprawie dotarłem wreszcie do domu(1) i opowiedziałem moim rodzicom,(2) co
się wydarzyło podczas wycieczki(3), na którą jechałem z wielką radością.(4)
https://epodreczniki.pl/a/jak-opisywac-wypowiedzenie-wielokrotnie-zlozone/DMR8hUS9d
Przerysuj wykres powyższego wypowiedzenia i przepisz opis wypowiedzenia.
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1.- zdanie główne
2.- zdanie współrzędne w stosunku do1.(łączne)
3.- zdanie podrzędne w stosunku do 2.( dopełnieniowe)
4.- zdanie podrzędne w stosunku do 3.( przydawkowe)

4. Spróbuj przedstawić na wykresie podane wypowiedzenie złożone i sporządź opis wypowiedzenia.
Wtedy zrozumiał, że praca odsunęła go od rodziny, którą tak bardzo kochał.
( zrozumiał co? )

( od rodziny jakiej?)

24 kwietnia- poćwicz interpunkcję wypowiedzeń złożonych.
5. Jak stawiamy przecinki w wypowiedzeniach złożonych? Przeanalizuj poniższe przykłady.
( Nie przepisuj.)
Przypominam:
a) w zdaniu złożonym podrzędnie oddzielamy przecinkiem zdanie nadrzędne od podrzędnego;
b) w zdaniu złożonym współrzędnie połączonym bezspójnikowo zdania składowe rozdzielamy
przecinkiem;
c) w zdaniu złożonym współrzędnie połączonym spójnikowo przecinek uzależniony jest od spójnika.
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Stawiamy przecinek
ale, lecz, jednak zatem, toteż, więc, dlatego,
czyli, a=ale, natomiast, zaś



Nie stawiamy przecinka
albo, lub, czy, bądź ,ani, ni, i oraz . a=i

Wstał , rozejrzał się ,po czym wyszedł z klasy.
( Wypowiedzenie to składa się z trzech zdań składowych. Są to zdania złożone
współrzędnie łącznie połączone bezspójnikowo. Każde zdanie oddzielamy
przecinkiem. Dlatego w tym wypowiedzeniu stawiamy 2 przecinki na granicy zdań
składowych)



Uniósł rękę i przemówił, ale nikt go nie słuchał.

( Wypowiedzenie to składa się z trzech zdań składowych. Są to zdania złożone
współrzędnie. Pierwsze dwa są łączne- połączone za pomocą spójnika „i” , przed
którym nie stawiamy przecinka , a zadanie 2.i 3. są przeciwstawne połączone
spójnikiem „ale” , przed którym stawiamy przecinek. Dlatego w tym wypowiedzeniu
stawiamy 1 przecinek).



Kiedy wyzdrowieję, pojadę w góry albo wybiorę się nad morze.
(Wypowiedzenie to składa się z trzech zdań składowych. 1. zdanie jest podrzędne

wobec 2.- przecinek stawiamy zawsze na granicy zdania nadrzędnego i podrzędnego.
Zdanie 2. i 3. są zdaniami złożonymi współrzędnie rozłączne połączone spójnikiem
„albo”, przed którym nie stawiamy przecinka. Dlatego w tym wypowiedzeniu
stawiamy 1 przecinek).


Ciasto, które upiekła mama, wszystkim smakowało, ponieważ było przepyszne.
(Wypowiedzenie to składa się z trzech zdań składowych.

Uwaga: „które upiekła
mama”- to wtrącenie- wydzielamy je 2 przecinkami. Zwróć uwagę, że wtrącenie to
rozbiło zdanie pierwsze: Ciasto wszystkim smakowało- na dwie części. Trzeci
przecinek stawimy przed „ponieważ”- na granicy zdania nadrzędnego i podrzędnego.
Dlatego w tym wypowiedzeniu stawiamy 3 przecinki).


Biegnąc przez park, rozglądał się, bo czuł się niepewnie.
(Wypowiedzenie to składa się z imiesłowowego równoważnika zdania ( imiesłów

podkreślony linią falistą) i 2 zdań składowych. Imiesłowowy równoważnik zdania
zawsze oddzielamy przecinkiem. Drugie zdanie jest nadrzędne wobec 3 zatem
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przecinek na granicy tych dwóch zdań. Dlatego w tym wypowiedzeniu stawiamy 2
przecinki).
6. Wstaw brakujące przecinki w wypowiedzeniach wielokrotnie złożonych.


Ubrał się wyszedł na dwór i zaczął kosić trawę.



Gdy wyzdrowieję wrócę do szkoły bo tęsknię za przyjaciółmi.



Mężczyzna który stał na przystanku nagle stracił równowagę i upadł na ziemię.



Człowiek, który nie czyta książek w niczym nie jest lepszy od tego który w ogóle nie
umie czytać.



Słuchając opowieści babci rozmarzyłam się i zapomniałam o swoich problemach.

UWAGA! 4 maja zaczynamy omawianie lektury „ Opowieść wigilijna”
Kto nie ma lektury w wersji książkowej, może skorzystać z wersji online
http://lektury.kochamjp.pl/teksty_/opowiesc_wigilijna_tekst.pdf

Drogi Siódmoklasisto. Codziennie od poniedziałku do piątku będziemy realizować nowe
tematy. Proszę na bieżąco zapisywać w zeszycie podane informacje. Można wydrukować je
i wkleić do zeszytu. Poleceń nie przepisujemy, tylko numer zadania. Przypominam
o obowiązku prowadzenia zeszytu przedmiotowego.
Z dzisiejszej lekcji przesyłamy zadania nr 4. i 6 . Proszę przesłać je do 27 kwietnia.
renata.napieraj77@onet.pl
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