
JĘZYK POLSKI KL 6 

TEMAT: Co wiemy o wypowiedzeniach? 

DATA: 25.03.2020 (2 H) 

 

 

Co to jest wypowiedzenie? 

Przyjrzyjcie się poniższym przykładom: 

 braciszek, złodziej, tramwaj, papuga, jazda, las. 
 W trakcie jazdy tramwajem przez zielony las, braciszek odebrał złodziejowi swoje buty. 
 Na ramię broń! 

Z pierwszego zespołu wyrazów nie można utworzyć żadnej logicznej całości, natomiast w przykładzie drugim – 
słowa układają się w sensowny sposób (użyto ich w odpowiednich formach gramatycznych i odpowiednim 
szyku). Podobną sytuację znajdziemy w przykładzie trzecim. Tu także mamy do czynienia ze świadomą 
konstrukcją składniową – wyrazy zostały ułożone w dobrej kolejności i dobrane pod względem form 
gramatycznych. Właśnie o takich konstrukcjach mówimy, że są… wypowiedzeniami. 

Zapamiętaj! 
Wypowiedzenie składa się z zespołu wyrazów zawierających logiczną treść i połączonych ze sobą według reguł 
gramatyki. 



Zauważ, że wypowiedzenie jest pewnym odcinkiem w toku naszego mówienia, a zarazem – celową konstrukcją, 
za pomocą której możemy porozumieć się z mamą, tatą, koleżanką. Słowem – skomunikować się z odbiorcą 
(rozmówcą). To ważna funkcja wypowiedzeń. 

Wypowiedzenie 

. ↓ ↓ 

zdanie równoważnik zdania 

(zawiera osobową (nie zawiera osobowej 

formę czasownika); formy czasownika) 

Co to jest – zdanie? 

Oto przykłady: 

Piszcie! (orzeczenie zostało wyrażone czasownikiem w trybie rozkazującym) 
Odpoczywamy. (orzeczenie w trybie oznajmującym) 
Poszlibyśmy. (orzeczenie w trybie przypuszczający) 

Zapamiętaj! 
Zdanie to czasownik w formie osobowej albo zespół wyrazów zawierających formę osobową czasownika, 
tworzących sensowną i zgodną gramatycznie całość. 

Co to jest – równoważnik zdania ? 

Główną cechą tego wypowiedzenia jest brak w nim czasownika w formie osobowej (orzeczenia). Taką formę 
można jednak poprawnie i sensownie wprowadzić – na podstawie kontekstu. 

A czynimy to w sposób następujący: 

równoważnik zdania zdanie 

Za minutę odlot balonu! Za minutę odleci balon! 
Co z granatem? Eksplodował! Co stało się z granatem? Eksplodował! 
Ale parno ! Ale jest parno! 
Kto tam? Kto puka ? 
Na ramię broń ! Weźcie broń na ramię ! 

Jak widać – niewiele potrzeba, by sprawnie zamienić równoważnik na zdanie (i odwrotnie). 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

W podanych zdaniach podkreśl podmiot i orzeczenie. 
Uczniowie klasy piątej polnie odrabiają lekcje. 
Nauczyciel wyjaśnia uczniom ćwiczenia gramatyczne. 
Moja starsza siostra wyszła za mąż. 

2. Podane wypowiedzenia wstaw w odpowiednie miejsca tabeli. 
|Zdanie + zdanie |Zdanie + równoważnik |Równoważnik + równoważnik | 
| | | | 
| | | | 

a) Ile kto ma cierpliwości, tyle mądrości. 
b) Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. 
c) Jeden do Sasa, drugi do lasa. 
d) Jaki pan, taki kram. 
e) Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. 
f) Rośnie w ciało, a w głowie mało. 

3. Z podanego zdania wypisz związki wyrazowe oraz sporządź jego wykres. 
Na boisku szkolnym starsi uczniowie grali w siatkówkę 
a)………………………………………… 
b)………………………………………… 
c)………………………………………… 
d)………………………………………… 
e)………………………………………… 

4. Zmień formy wyrazów i ułóż z nich podane zdania. 
osobowy, przyjechać, Zuzia, pociąg, jutro 
Zdanie oznajmujące………………………………………………………………. 
Zdanie pytające…………………………………………………………………… 
Zdanie rozkazujące……………………………………………………………….. 

5. Przeredaguj podany niżej plan sprawozdania z wycieczki, zmieniając zdania na równoważniki zdań. 
1. Przygotowujemy się do wycieczki. 
2. Zbieramy się na dworcu autobusowym. 
3. Jedziemy do Zakopanego. 
4. Zajmujemy kwatery w Domu Turysty. 
5. Zwiedzamy okolice Zakopanego. 
a) Jedziemy kolejką linową na Kasprowy Wierch. 
b) Schodzimy do schroniska na Hali Gąsienicowej. 
c) Jemy obiad w schronisku. 
d) Schodzimy nartostradą do Kuźnic. 
e) Wracamy do Domu Turysty. 
f) Wracamy autobusem do domu. 
1. …………………………………………………………………….. 
2. …………………………………………………………………….. 
3. …………………………………………………………………….. 



4. …………………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………………….. 
a)…………………………………………………………… 
b)…………………………………………………………… 
c)…………………………………………………………… 
d)…………………………………………………………… 
e)…………………………………………………………… 
f)…………………………………………………………… 

6. W podanym tekście wstaw przecinki. 
Była to chłopka młoda wysoka silna. Miała skórę twarzy i rąk grubą i ciemną lecz o tej porze dnia czystą jeszcze. 
Przez tę grubą i ciemną skórę jej policzków przebijały się silne rumieńce; z niskim czołem małym zadartym nosem 
i grubymi wargami nie była wcale piękna lecz biły z niej zdrowie i hożość. Strój jej składał się z krótkiej i prostej 
spódnicy z szarawej grubej koszuli i pasiastego fartucha. Głowę okrywała chustka w czerwone kwiaty. Nad 
czołem widać było dwa szerokie pasma włosów gęstych ale zrudziałych i bez połysku. 

7. Zastąp podane zdania równoważnikami zdań. 

• Kto zamawiał omlet? 
• To są najmilsze urodziny w moim życiu! 
• Ojej, która jest godzina? 
• Już jutro będzie klasówka. 
• Kto tam jest? 
• Obiad zostawiłam w lodówce. 

Zadanie 8. 
W podanym tekście podkreśl wypowiedzenia, w których nie ma orzeczenia. 

Ostatni dzień wyprawy. Nareszcie biegun! Doszedłem! Ale biegun to nie jest śnieżne pustkowie. Pełno wokół 
stacji badawczych. Zaskakujący to widok po tylu dniach samotnej wędrówki. Już jutro powrót samolotem do 
Polski. Skończyła się największa przygoda mojego życia. 

 

 

 

TEMAT:  Jak łączą się wyrazy w zdaniu. 

Data: 27.03.2020 (1h) 

W każdym zdaniu rozwiniętym albo jego równoważniku poszczególne wyrazy wiążą się ze sobą pod względem 

formy gramatycznej i znaczenia tworząc tzw. zespoły składniowe. Na przykład: 

Mój dobry przyjaciel wrócił wczoraj ze szkolnej wycieczki do Zakopanego i do Poronina. 

Znajdźmy zespoły składniowe:  

 przyjaciel (czyj?) mój, 
 przyjaciel (jaki?) dobry, 



 przyjaciel (co zrobił?) wrócił, 
 wrócił (skąd?) z wycieczki, 
 wycieczki (jakiej?) szkolnej, 
 wycieczki (dokąd?) do Zakopanego i do Poronina 

W tym zdaniu jest sześć związków wyrazowych, w których jeden wyraz jest nadrzędny w stosunku do drugiego – 
podrzędnego. Wyraz nadrzędny (z pozycji którego stawiamy pytanie) jest określany przez wyraz podrzędny 
(odpowiadający na to pytanie). W związku mój przyjaciel wyrazem nadrzędnym jest rzeczownik przyjaciel, od 
którego kierujemy pytanie (czyj?) do wyrazu podrzędnego mój. 

Zauważ, że ten sam wyraz w zdaniu może raz być nadrzędny, innym razem – podrzędny. 

Związki wyrazów w zdaniu 

Związki wyrazów w zdaniu 

  

W każdym zdaniu rozwiniętym albo jego równoważniku poszczególne wyrazy wiążą się ze sobą pod względem 
formy gramatycznej i znaczenia tworząc tzw. zespoły składniowe. Na przykład: 

Mój dobry przyjaciel wrócił wczoraj ze szkolnej wycieczki do Zakopanego i do Poronina. 

Znajdźmy zespoły składniowe:  

 przyjaciel (czyj?) mój, 
 przyjaciel (jaki?) dobry, 
 przyjaciel (co zrobił?) wrócił, 
 wrócił (skąd?) z wycieczki, 
 wycieczki (jakiej?) szkolnej, 
 wycieczki (dokąd?) do Zakopanego i do Poronina 

W tym zdaniu jest sześć związków wyrazowych, w których jeden wyraz jest nadrzędny w stosunku do drugiego – 
podrzędnego. Wyraz nadrzędny (z pozycji którego stawiamy pytanie) jest określany przez wyraz podrzędny 
(odpowiadający na to pytanie). W związku mój przyjaciel wyrazem nadrzędnym jest rzeczownik przyjaciel, od 
którego kierujemy pytanie (czyj?) do wyrazu podrzędnego mój. 

Zauważ, że ten sam wyraz w zdaniu może raz być nadrzędny, innym razem – podrzędny. 

– przyjaciel (co zrobił?) wrócił 
wyraz nadrzędny wyraz podrzędny 

– wrócił (skąd?) z wycieczki 
wyraz nadrzędny wyraz podrzędny 

Zauważ, że wyraz podrzędny jest uzależniony gramatycznie i składniowo od wyrazu nadrzędnego (musi 
dostosować formę przypadka, liczbę i rodzaj, osoby wyrazu nadrzędnego). 



– mój przyjaciel moja przyjaciółka moi przyjaciele moje przyjaciółki 
– mojego przyjaciela mojej przyjaciółki moich przyjaciół  
– mojemu przyjacielowi moim przyjaciołom 

W zdaniu mamy również: 

 związek główny to związek podmiotu z orzeczeniem (związek zgody), przy czym podmiot jest w tym 
związku wyrazem nadrzędnym, ponieważ to on narzuca orzeczeniu osobę, liczbę i rodzaj, np. Mama 
pracuje. 

 związki poboczne to pozostałe związki w zdaniu – związki rządu i przynależności. 

 

 

Test. Związki składniowe 

 

 

Zadanie I 

 

Napisz, jakimi związkami są podane niżej wyrażenia i zwroty: 

 

a) przytoczyć argument    - ……………………………………… 
 

b) niezbity argument   - ……………………………………… 
 

c) argumentować podczas dyskusji - ……………………………………… 



 

d) wydarzenie fantastyczne  - ……………………………………… 
 

e) przedstawić realistycznie  - ……………………………………… 
 

f) realizm postaci   - ……………………………………… 
 

 

Zadanie II 

 

Podane wyrazy połącz w pary tak, aby powstały związki frazeologiczne, a następnie nazwij je. 

 

 

stajnia, gołębie, Augiasza, powszedni, serce, chleb 

 

 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

…………………………………. 

 

 

 

 

 

Zadanie III 

 

Dokonaj rozbioru logicznego podanych zdań. Sporządź wykresy i nazwij co najmniej dwa wyodrębnione związki. 

 



 

a) Wezwany na pomoc lekarz szybko rozpoczął reanimację 
 

 

 

 

 

b) Mama Kasi zaczęła przepytywać córkę z geografii. 
 

 

 

 

 

c) Czerwony telefon stał na parapecie okna salonu. 
 

 

 

 

 

Zadanie IV 

 

Ułóż po dwa związki a) zgody, b) rządu, c) przynależności: 

 

a) ……………………………. ……………………………. 

 

b) ……………………………. ……………………………. 

 

c) ……………………………. ……………………………. 

 

 

 

Zadanie V 

 

W podanych przykładach podkreśl człon podrzędny, określ jego funkcję składniową i nazwij rodzaj związku. 



 

a) człowiek chciwy   - ………………………………………………………………….. 
 

b) miłość zwycięża  - ………………………………………………………………….. 
 

c) postępuje podstępnie  - ………………………………………………………………….. 
 

 

 

Klucz 

 

Zadanie I 

a) związek rządu, 
b) związek zgody, 
c) związek przynależności, 
d) związek zgody, 
e) związek przynależności, 
f) związek rządu. 
 

Zadanie II 

stajnia Augiasza – związek rządu, 

chleb powszedni – związek zgody, 

gołębie serce – związek zgody. 

 



Zadanie III 

a)wezwany – przydawka, 

na pomoc- dopełnienie, 

lekarz – podmiot, 

szybko – okolicznik, 

rozpoczął – orzeczenie, 

reanimację – przydawka, 

wezwany lekarz – związek zgody, 

wezwany na pomoc – związek przynależności, 

rozpoczął reanimację – związek rządu, 

rozpoczął szybko – związek przynależności, 

 

b)mama – podmiot, 

Kasi – dopełnienie, 

zaczęła przepytywać – orzeczenie imienne, 

córkę – przydawka, 

z geografii – dopełnienie, 

mama Kasi – związek rządu, 

przepytywać córkę – związek rządu, 

 

c)czerwony –dopełnienie, 

telefon – podmiot, 

stał – orzeczenie, 

na parapecie – okolicznik, 

okna – przydawka,  

salonu – dopełnienie 

czerwony telefon – związek zgody, 

stał na parapecie – związek przynależności. 

 

Zadanie V 

a) człon podrzędny – dopełnienie wyrażone rzeczownikiem, związek rządu 



b) orzeczenie wyrażone czasownikiem, związek główny, 
c) okolicznik sposobu wyrażony przysłówkiem, związek przynależności. 

 


