
Język polski 

Klasa 2B 

Zdania pojedyncze i złożone w oparciu o utwór:  

”Magiczne drzewo. Pojedynek” 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj w ramach języka polskiego wyjaśnię Ci Mateusz, co to jest zdanie 

pojedyncze i złożone. Wykorzystamy dzisiaj fragment powieści: „Magiczne 

drzewo. Pojedynek”. Zapraszam Cię serdecznie. 

 

Mateusz, wyjaśnię Ci teraz, czym różni się zdanie pojedyncze od zdania 

złożonego. 

Zdanie pojedyncze to takie zdanie, które zawiera tylko 1 orzeczenie. 

Np.    Ala przygotowuje deser na sobotę. 

 Kasia jedzie na hulajnodze. 

 

Przypomnę Ci Mateusz, że orzeczenie wskazuje na czynność, tak jak 

czasownik. Odpowiada na pytanie: co robi? Co się z nim dzieje? 

 

Zdanie złożone to takie zdanie, które zawiera 2 lub więcej orzeczeń. 

np.  Jutro pojedziemy do sklepu i pójdziemy na spacer. 

 Tomek spakuje walizkę i weźmie ulubioną maskotkę.  

 

 

 



Mateusz,  

W e-booku na stronach 264-267 znajdziesz fragment powieści „Magiczne 

drzewo. Pojedynek”. Proszę przeczytaj go.  

„Magiczne drzewo. Pojedynek” to powieść, która opowiada o przygodach trojga 

przyjaciół i psa Budynia. Jest to niezwykły pies, ponieważ potrafi mówić. Kuki, 

Gabi i Blubek jadą na obóz szachowy, na którym znajdują się magiczne szachy. 

Białe figury w grze oznaczają dobro, a czarne- zło. Niestety Kuki dowiaduje się o 

tym za późno i tworzy swojego sobowtóra. Sobowtór przyjmuje imię Ikuk. Ikuk 

zaczyna używać czarnych szachów do czynienia zła i staje się zagrożeniem dla 

świata. Kuki postanawia stoczyć pojedynek, dlatego też książka ma tytuł 

„Magiczne drzeow.Pojedynek”. 

 

Zadanie dla Ciebie 

Proszę podkreśl orzeczenia w zdaniach dwoma kreskami i napisz, czy jest to 

zdanie pojedyncze czy złożone. Zdania pochodzą z fragmentu „Magicznego 

drzewa. Pojedynek”: 

1. Usiedli wszyscy przy stole pod białym parasolem – zdanie ………………… 

2. Świeciło słońce i szumiało morze. – zdanie …………………….. 

3. Zula lubiła naleśniki. – zdanie …………………………… 

4. Ikuk czuje zapach jedzenia, a sam głosuje. – zdanie ……………………………. 

5. Blubek odwrócił się w stronę latarni morskiej i krzyknął. – zdanie …………… 

6. Kuki nie odpowiedział. – zdanie ………………………. 

7. W oknie latarni morskiej siedział Ikuk . – zdanie …………………. 

8. Przyglądał się jej uważnie. – zdanie ………………………… 

9. Mucha zjadła okruszynę makaronu i natychmiast przewróciła się martwa. 

–zdanie………………………………. 

10. Kuka i Gabi przygotowali kosz z jedzeniem. – zdanie …………………. 

11. Miał obrażoną minę i się nie odzywał. – zdanie …………………………. 

12. Gabi zakryła to ładną kolorową serwetką. – zdanie ……………….. 



Powodzenia Mateusz! 

Aneta Trojanowska 

 

 

 


