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Podkreślzdania złożone, w ktorych zadne zezdań składowych nie określa
drugiego.
Poniewaz wiatr rozgoniłchmury, na niebie ukazały się gwiazdy,

Wiatr rozgonił chmury i na nieble ukazały się gwiazdy.
Zajrzałem do internetu, zeby sprawdzić prognozę pogody"
Zajrzalem do internetu, sprawdziłem prognozę pogody.
Dostałem ksiązkę, ktora mnie nie zainteresowała.
Dostałem ksiązkę, ale nle zainteresowała mnie.

Zdanie zlożone współrzędnie to zdante złożone,w którym żadne ze
zdań składowych nie określa drugiego. W zdaniu złożonymwspółrzędnte zdanta składowe nazryamy zdaniami współrzędnymi.
Ochtodziło się, zmarzłem,
Obrałem gruszkę i pokroiłem iq na kawałki.

l.

W podanym szeregu skreśl kolejne litery ze słowa współrzędnie.Pozo,
stałe litery utworzą dwa zdania współrzędnie złozone. Odczytajje i zapisz,
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Odgadnij przysłowia na podstawie rysunków.Zapiszje w postaci zdań
z|ożonych współrzęd n ie. Oddziel zda n ia składowe przeci n kiem,

Rozpoznaj zdania współrzędnie złozone - tylko one zawierają prawdziwe informacje. Skreślpozostate zdania i przeczytaj tekst.

to najokazalszewodne drapieznikl. Zamieszkulą oceany, ale nie są rybaml. Nie
mają skrzeli, totez co jaklśczas wynurzają się na powierzchnię wody. Potrafią
nurkować na głębokość50O metrow i mogą pozostawać pod wodą az do

Są

2 godzln. Nalokazalsze osobnlki mają ponad 30 metrów długościiwazą prawie
2OO ton: Stanowią zagrozenie dla rekinów i orek, poniewaz są wyjątkowo a9resywne. Dzięki echolokacji znajdują pozywienie oraz orientują się w przestrzeni.
lch paszcza pomieściłabycięzarowkę, ale przez niewie|ki przełyk przedostanie się
co najwyze1 p lka plazowa. Łączą się w stada, zeby wspolnie polować. W 9roźnie
wyglądalącym, ogromnym pysku nie znajdziecie zębów, natomiast zauwazyc
mozna zwisające fiszbiny, Woda swobodnie przepływa między nimi, a plankton
się na nich osadza.
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W zdaniu złożonymwspółrzędnie

:

oddzielamy przecinkiem zdania składowe, które:
- nie są połączone spójnikiem
- poŁączone są następującymi spójnikami:

a ąle jednak lecz zątem toteż więc czyli
nie oddzielamy przecinkiem zdań składowych, które połączone są
spójnikami:
I oraz lub albo bqdź czy ani ni

w podanych zdaniach złozonych współrzędnie brakuje trzech przecinków. Postaw je w odpowiednich miejscach.
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Dorośli nie przepadąą za deszczową pogodą ale dzieci potrafią się nią cieszyc, podczas deszczu na podwórzu pojawiają się deszczowe oceany ulicami
piyną rwące potoki. Dzieci z radością wybiegają wtedyz domów izabierają się

do pracy. Tworzą skomplikowane błotne budowle albo planują dalekie morskie
wyprawy. Budują tamy i kanały lub wypływają w wyobraźni wielką flotyIlą na

wzburzone morze, Dzieci kochają takie deszczowe przygody lecz rodzice nie
podzielają ich entuzjazmu.

Dopiszwdymkachbrakującezdaniaskładowe.Zastosujwnichpodane
spojniki.
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