
10 czerwca 2020r. 

 

Język polski 

klasa 7b,7e 

 

 

Temat: Zdania złożone podrzędnie – dopełnieniowe. Powtórzenie. 
 

 
Cele: 

 wyjaśniam różnicę pomiędzy wypowiedzeniem złożonym współrzędnie a złożonym podrzędnie, 

 rozpoznaję zdania złożone podrzędnie dopełnieniowe, sporządzam wykres, 

 przekształcam zdanie pojedyncze na zdanie złożone podrzędnie dopełnieniowe. 

 

 

Ostatni temat dotyczył zdań złożonych współrzędnie. Od dzisiejszej lekcji 

zaczynamy powtarzać zdania złożone podrzędnie. 

 

W zdaniach złożonych podrzędnie zdanie podrzędne: 

 

 zależy od zdania drugiego – nadrzędnego (zdania nie mogą istnieć 

samodzielnie); 

 określa zdanie nadrzędne (można między nimi postawić pytanie); 

 uzupełnia treść zdania drugiego: rozwija lub zastępuje podmiot, 

orzecznik, przydawkę, dopełnienie lub okolicznik zdania nadrzędnego; 

 łączą się za pomocą zaimka, spójnika lub bezspójnikowo (tylko 

przecinkiem). 

 

Zdanie nadrzędne + zdanie podrzędne= zdanie złożone podrzędnie 

 

Wykres zdania złożonego podrzędnie 

 

 Wykres zdania złożonego podrzędnie pokazuje, które ze zdań składowych 

jest nadrzędne, a które jest podrzędne.  

 Zdanie nadrzędne umieszczamy wyżej, podrzędne niżej. 

 Rysując wykres, zawsze zachowujemy kolejność zdań składowych. 

 

 

Dzisiaj o zdaniu złożonym podrzędnie dopełnieniowym (zdaniu złożonym 

z podrzędnym dopełnieniowym) 

 

Wiecie już, że jednym z określeń czasownika (orzeczenie) w zdaniu jest 

dopełnienie. Przypomnijcie sobie, na jakie pytania odpowiada dopełnienie. 

 



Taką samą funkcję jak dopełnienie w zdaniu pojedynczym w zdaniu złożonym 

pełni zdanie podrzędne dopełnieniowe. 

 

Spójrzcie: 

 

Nie wiedziałem (o czym?) o wyjeździe Ali. – zdanie pojedyncze (o wyjeździe – 

dopełnienie) 

 

1(N)     2 (P) 

Nie wiedziałem (o czym?), że Ala wyjechała. – zdanie złożone z podrzędnym 

dopełnieniowym  

 

  
   

 

Nie wierzę (komu?) kłamcom. – zdanie pojedyncze 

 

1(N)     2 (P) 

Nie wierzę temu (komu?), kto kłamie. – zdanie złożone z podrzędnym 

dopełnieniowym 

 

 
 

 

 

Wykonaj ćwiczenia: 

 

Ćwiczenie 1 

 

Podane zdania pojedyncze przekształć na zdania złożone z podrzędnym 

dopełnieniowym. 

 

Wzór: Poprosił nauczyciela (o co?) o pomoc. – Poprosił nauczyciela (o co?), 

żeby mu pomógł.  

 

1. Bibliotekarka poprosiła o zwrot książek. 



2. Nauczyciel domyślił się jego kłamstwa.  

3. Cieszę się ze zdobycia wyróżnienia. 

4. Poprosiłam sąsiadkę o podlewanie kwiatów w moim mieszkaniu.  

 

Ćwiczenie 2 

 

W podanych zdaniach podkreśl zdania podrzędne dopełnieniowe, zadaj pytania, 

narysuj wykresy. 

 

1. Dowiedziałem się, że jutro będzie sprawdzian. 

2. Ufam temu, kto zawsze mówi prawdę.  

3. Cieszę się, że mnie odwiedziłeś. 

4. Poprosił Agatę, by go obudziła o siódmej.  
 


