
Temat: Jak łączą się wyrazy w zdaniu? 

 

Wiesz już, że główne części zdania to orzeczenie i podmiot. Tworzą one związek wyrazowy. 

Nazywa się związkiem głównym.  

W zdaniu: 

Mały kotek spokojnie śpi na kanapie. 

orzeczeniem jest „śpi”, a podmiotem „kotek”. 

Mały kotek spokojnie śpi na kanapie. 

Podmiot i orzeczenie tworzą związek główny, czyli: kotek śpi. 

Wszystkie pozostałe połączenia wyrazowe tworzą związki poboczne. Jak je znaleźć w zdaniu? 

Najłatwiej odszukać je na wykresie zdania pojedynczego. Zobacz: 

co robi? 
kotek     śpi 

kto? 
          jaki?          gdzie? 

           jak? 

mały    spokojnie  na kanapie 
       (przydawka)  (okolicznik)  (okolicznik) 
 

Związek główny, czyli związek podmiotu i orzeczenia jest na samej górze, łączą go dwie strzałki. 

Związki poboczne to związki wyrazów połączonych pojedynczymi strzałkami. Policz, ile widzisz 

pojedynczych strzałek? 

Trzy. 

Tyle jest związków pobocznych w tym zdaniu. Wypisujemy oba wyrazy z początku i końca strzałki, 

czyli związki poboczne z tego zdania to: 

mały kotek, 

spokojnie śpi, 

śpi na kanapie. 

 

1. Otwórz podręcznik na s. 300 i wpisz do zeszytu „Nową wiadomość” bez przykładów.  

2. Pod spodem zapisz przykład: 

Mały kotek spokojnie śpi na kanapie. 



co robi? 
kotek     śpi 

kto? 
          jaki?          gdzie? 

           jak? 

mały    spokojnie  na kanapie 
       (przydawka)  (okolicznik)  (okolicznik) 

 

Związek główny: kotek śpi. 

Związki poboczne: mały kotek, 

spokojnie śpi, 

śpi na kanapie. 

3. Zróbmy kolejne zdanie. Spróbuj robić samodzielnie. Jeśli masz wątpliwości, możesz po prostu 

przepisać.  

Znany podróżnik pokazał piękne zdjęcia z wyprawy. 

co zrobił? 
podróżnik     pokazał 

kto? 
 
 

jaki?     co?   

znany     zdjęcia   
        (przydawka)            (dopełnienie) 
 

        jakie?         z czego? 

 

piękne  z wyprawy 
               (przydawka) (przydawka) 
Związek główny: podróżnik pokazał 

Związki poboczne: (są 4 pojedyncze strzałki, więc będą 4 związki poboczne) 

znany podróżnik, 

pokazał zdjęcia, 

piękne zdjęcia, 

zdjęcia z wyprawy. 

 



4. Narysuj wykres podanego zdania. Nazwij części zdania – napisz je na wykresie w nawiasach 

pod wyrazami. Podmiot i orzeczenie tylko podkreśl. Wypisz pod wykresem związek główny i 

związki poboczne. 

Mój kolega zaprosił Kasię do kina. 

5. Wykonaj w zeszycie z. 4/ s. 300. Zapisz w zeszycie tylko związki główne z podanych zdań. 

Podkreśl w nich podmiot i orzeczenie. 

6. Wejdź na stronę https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-zwiazkowi-nierowny-tu-poboczny-a-tam-

glowny/D7LAuKver, przeczytaj dokładnie informacje i wykonaj na stronie ćwiczenia: 1, 2 i 4. 

Pamiętaj, żeby sprawdzić odpowiedzi.  

7. Z e-lekcji do zeszytu przerysuj wykres z ćwiczenia 5, nazwij na wykresie części zdania i wypisz 

pod spodem związek główny i związki poboczne. 

  

https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-zwiazkowi-nierowny-tu-poboczny-a-tam-glowny/D7LAuKver
https://epodreczniki.pl/a/zwiazek-zwiazkowi-nierowny-tu-poboczny-a-tam-glowny/D7LAuKver


  



Odpowiedzi do zadań z lekcji: 

Mój kolega zaprosił Kasię do kina. 

co zrobił? 
kolega     zaprosił 

kto? 
 

          czyj?            kogo?   dokąd? 

mój   Kasię   do kina 
       (przydawka)          (dopełnienie)  (okolicznik) 

 

Związek główny: kolega zaprosił 

Związki poboczne: mój kolega, 

zaprosił Kasię, 

zaprosił do kina. 

 

z. 4/ s. 300 

Związki główne: podróżni słuchają, 

sportowiec wspina się, 

brat pojedzie, 

turyści zrobili. 

 

Zadanie z e-podręcznika. 

Pierwsza kobieta powstała z żebra Adama. 

co zrobiła? 
kobieta    powstała 

kto? 
 

       która z kolei?            z czego? 
 

           pierwsza     z żebra 
        (przydawka)            (dopełnienie) 
 

czyjego? 
 

Adama 
(przydawka) 

Związek główny: kobieta powstała 
Związki poboczne: pierwsza kobieta 

powstała z żebra 
z żebra Adama 


