
Język polski  

Przecinek w zdaniu 

 

Dzień dobry Mateusz, 

Dzisiaj na zajęciach z języka polskiego wyjaśnię Ci, kiedy stosujemy przecinek w 

zdaniu. Przygotowałam dla Ciebie informacje teoretyczne oraz zadania. 

Zapraszam. 

Zaczynamy. 

Przecinek w zdaniu stawiamy: 

1. Między wyrazami odpowiadającymi na to samo pytanie, najczęściej są 

to wyliczenia, np. 

 

 Olek,  Janek, Franek przygotowują prezentację z matematyki. 

Kto?   kto?     kto? 

 

 Uczę się śpiewać kilku pięknych, znanych piosenek. 

                                          Jakich?       Jakich? 

 

Uwaga! Nie stawiamy przecinka między wyrazami, które odpowiadają 

na inne pytania!, np. 

 

 Zgubiłam swoją ulubioną torebkę. 

                 Czyją?  Jaką? 

 To jest jego najlepszy plecak. 

             Czyj?  Jaki? 

 

2. Przed spójnikami: ale, lecz, że, czyli, choć, chociaż, bo, gdyż, ponieważ, 

żeby, a , więc, zatem np. 

 

Dzisiaj jest ładna pogoda, więc nie wezmę parasolu. 

Zjem dzisiaj marchewkę z groszkiem, chociaż jej nie lubię. 



Teraz czas na zadania, Mateusz. 

 

Zadanie 1 

Proszę dokończ zdania zgodnie ze wskazówkami. Pamiętaj o posiłkach. 

 

a) Do Krakowa możemy pojechać:……………………………………………………… 

( wymień 3 rodzaje środków transportu) 

 

b) Mama wysłała mnie do sklepu po:…………………………………………………… 

(wymień 3 rodzaje produktów spożywczych) 

 

c) Do klasy czwartej chodzą: ……………………………………………………………….. 

(wymień imiona 3 chłopców) 

 

d) Jesienią liście na drzewach mają kolor: …………………………………………….. 

(wymień 3 kolory liści) 

 

e) W plecaku noszę: …………………………………………………………………………….. 

(wymień 3 przedmioty) 

 

Zadanie 2  

Proszę wstaw brakujące przecinki. 

 

a) W Opolu są zabytkowe kościoły mosty kamienice. 

b) Tatry oferują turystom wyjątkowe ciekawe atrakcje .  

c) Ala wzięła parasol ponieważ padał deszcz. 

d) Piotrek lubi lody ale dziś nie miał ochoty. 

e) Przewodnik oprowadza turystów po małym rodzinnym mieście. 

 

 

 



Zadanie 3 

Proszę dopasuj zakończenia zdań do początków zdań. Początkowe części 

oznaczone są kolorem zielonym. Pamiętaj o wstawieniu przecinków. 

 

a)Twój pokój jest duży 

b) Marek mówi powoli 
c) Nie oczekuję od Ciebie współczucia 
d) Spotkajmy się jutro 
e) Zabiorę ze sobą Maćka 
f) Nie było go w szkole 
g) Nie pójdziemy na spacer 
h) Dojechaliśmy daleko 
 
i) czyli w czwartek. 

j) ale do kina. 

k) bo aż nad jezioro. 

l) ale pomocy. 

ł) ale bardzo przytulny. 

m) ale za to wyraźnie. 

n) ani w domu. 

o) lub Mirka. 

 

Dziękuję bardzo 

Aneta Trojanowska 

 

 

 

 

 



 

 

 


