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Język polski 

klasa 7b,7e 

 

 

Temat: Zdania złożone podrzędnie – orzecznikowe. Powtórzenie. 
 

 

 
Cele: 

 rozpoznaję zdania złożone podrzędnie orzecznikowe,  

 tworzę zdania złożone podrzędnie orzecznikowe. 
 

 

 

Ostatni rodzaj zdania złożonego podrzędnie to zdanie złożone 

z podrzędnym orzecznikowym. 

 

 

 

Porównajcie konstrukcje składniowe A i B. 

 

A. Iza stała się skryta. (zdanie pojedyncze) 

Iza stała się taka (jak się stała?), że ukrywa swoje myśli.  

 

B. Joasia jest dla niej siostrą. (zdanie pojedyncze) 

Joasia jest dla niej tym, (kim jest?) kim Ania.  

 

 

Jak widzicie, w zdaniu pojedynczym w przykładzie A występuje 

orzeczenie imienne z orzecznikiem wyrażonym przymiotnikiem skryta.  

W zdaniu złożonym przy łączniku stała się pojawia się orzecznik 

wyrażony zaimkiem taka, który nie informuje dokładnie o tym, jaka stała się 

Iza. Te informacje zawiera dopiero zdanie podrzędne: że ukrywa swoje myśli. 

Uzupełnia ono zdanie nadrzędne.  

 

Podobnie w przykładzie B- orzecznik wyrażony rzeczownikiem siostra 

w zdaniu pojedynczym został zastąpiony w zdaniu złożonym zaimkiem tym 

w funkcji orzecznika przy łączniku jest. Taka informacja jest niepełna, wymaga 

więc uzupełnienia przez porównanie jest tym, kim (jest) Ania.  

 

 

Konstrukcji tego typu używamy rzadko. Korzystamy z nich na przykład 

wtedy, gdy nie znamy określeń, by precyzyjnie wyrazić, jakie coś jest lub jaki 

ktoś jest (stał się), a także gdy chcemy uwydatnić treść lub przekazać ją bardziej 

obrazowo i sugestywnie.  

 



 

Na przykład zamiast powiedzieć:  

 

Pogoda jest słoneczna.  

 

- możemy użyć konstrukcji:  

 

Pogoda jest taka, że aż żal (jest) siedzieć w domu (w szkole, w pracy). 

 

 

 

Takie zdanie, które uzupełnia dość ogólnikowo wyrażony orzecznik 

zdania nadrzędnego w wypowiedzeniu złożonym, nazywamy zdaniem 

podrzędnym orzecznikowym. 

Zdania podrzędne orzecznikowe łączą się ze zdaniami nadrzędnymi 

najczęściej za pomocą zaimków względnych: kim, czym, jaki, co oraz 

spójników: że, iż, żeby, by.  

 

 

Przykłady zdań złożonych z podrzędnym orzecznikowym: 

 

Mój kolega jest taki, że nigdy nie kłamie. 

Zostanę tym, kto zajmuje się badaniem jaskiń. 

Agata jest taka, ze wszyscy ją lubią.  

Mariusz jest taki, że ciągle się kłóci. 

 

 

Ćwiczenie: 

 

Dopisz wypowiedzenia podrzędne orzecznikowe. 

 

1. Jest taki, że…. 

2. Został tym, kto … 

3. Pogoda była taka, że … 

4. Książka była taka, że … 

 


