
7danie pojedync7.ę

l złożon€

podkreśl orzeczenia.

\{i:ą
serca w nas śpiewalą,

Zdanie poj edyn cz e zaw ic r a j e cl n o or z,e czeni e .

zdanie zlożone zawiera clwa lub więcej orzeczeti. zbudtlwanc jest zczdań pojedynczycll, l<tóre nazywalny zjaniarni rr.łoJorr},rri

odszukaj zdania złożone i podziel je pionowymi kreskami na zdaniaskładowe,

Węzem najszYbcieJ Porusza]ącym się na lądzielest czarna mamba ze wschodnie,
częścl Af ryki.

zyrafaśpi niespokojnie ibardzo krotko, wciągu całejdobypozwala sobie na trzy
lu b cztery pięciominutowe d rzemkl.

olbrzymia kałamarnica atlantycka ma największe oczy spośrod wszystkich zwie-
rząt na świecie.

Nalbardziej inteligentnymizwierzętamiwodnymisą delfiny, ktore potrafią myśleć
or az p rzetw arzac abslra kcy1 n e i nfo rma cie.
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Wypisz osobno zdania pojedyncze i osobno zdania złożone. Z kolej-
nych zdań pojedynczych powstanie tekst o ptaku kiwi, zdania złozone
utworzą tekst o ptaku feniksie.

W mitologii greckiej znajdule się przekaz, ktory opowiada o bardzo dziwnym

ptaku. Ten ptak pochodzi z Nowej Zelandii. Nie potrafi latać. Kiedy ow ptak

osiąga wiek 500 lat, buduje zgałęzi stos pogrzebowy. Biega na krotkich, silnych

igrubych nogach. Słabo widzi. Za to ma doskonale rozwinięty zmysl węchu.

Sadowr się na nim, obraca ku słońcu imocno macha skrzydłami. Jego piora

przypominalą sztywne, sterczące włosy. Jest bardzo płochliwy. W ten sposób

roznieca ogień, ktory pochłania go i spala. Kiedy upłynie dziewięć dni, odradza

się z popiołow.

Z każdej podanej pary zdań pojedynczych utwórz jedno zdanie zto-
zone, Pamiętaj o oddzieleniu zdań składowych przecinkiem.

Kiedyś muzyki słuchało się z czarnych płyt winyIowych.

Dziś popularnym nośnikiem muzyki są ptyty kompaktowe.

Odtwarzacz kompaktowy wyposazony jest w system laserowy.

System ten odczytuje kod cyfrowy zapisany na płycie.

Kod cyfrowy zostaje zamieniony na sygnałelektroniczny.

Poźnie1 specjalne urządzenie przekształca ten sygnał w dźwięk.



przekształć kazde zdanie złożone w jedno zdanie pojedyncze.

go marzył Grześ Ponury, ze wyjedzie zimąw gory.
,pani weszła do klasy, umilkiy wszelkie hałasy.

Ą9nieszka była chora, bo zjadła muchomora.
(iedy powrócił do szkoły, nie był juz taki wesoły

Przeksztalc zdania zlożone w kilka zdań pojedynczych.

W '1 550 roku we Włoszech zostały zrobione pierwsze okulary dla krotkow idzow,
ktore stały się oznaką zamozności, gdyzwówczas stać było na nie tylko bogate
osoby.

od końca xlx wieku do roku 1923 powstawały filmy nieme, w ktorych zamiast
dialogu PojawiałY się napisy, a muzyka towarzysząca tym filmom wykonywana
byia w sali kinowej przez pianistę,
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