Wypowiedzenie wielokrotnie złożone
………………………………………………
Imię i nazwisko

grupa 1

…………………

…………………

klasa

data

Narysuj wykresy poniższych zdań, zadaj pytania i nazwij zdania składowe.
a)

Rowerzysta zawrócił i udał się ścieżką, która wiodła przez las. ( 0-3 p.)

b)

Kiedy zadzwoni, przyjdę do niego i pomogę mu, jeśli tylko będę potrafił. (0-4 p)

c)

Rozwiązał zadanie, ale nie otrzymał pozytywnej oceny, ponieważ zaspał i dotarł do szkoły z dużym
opóźnieniem. (0-4 p.)

d) Wszedłszy do przedziału, dostrzegł znajomego, którego dawno nie widział ani nie słyszał. ( 0-4 p.)

e)

Była ładna pogoda, więc poszliśmy na spacer, ponieważ chcieliśmy zwiedzić dwór, w którym hrabia bywał,
ale nigdy tam nie nocował. ( 0-5 p.)

f) Już z oddali dojrzeli zabudowania, ku którym szybko ruszyli, bo nadchodził upał i było bardzo parno.
( 0-4 p.)

g)

Król, usłyszawszy o odwrocie wojsk, wydał rozkaz, aby dzielni wojowie ruszyli do ataku i nie czekali na
posiłki. ( 0-4 p.)
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Wypowiedzenie wielokrotnie złożone
………………………………………………

grupa 2

…………………

…………………

klasa

data

Imię i nazwisko

Narysuj wykresy poniższych zdań, zadaj pytania i nazwij zdania składowe.
a) Kiedy poprosisz, przyjdę do ciebie i pomogę ci, jeśli będzie taka potrzeba. (0-4 p)

b) Przygotował projekt, ale nie otrzymał nagrody, ponieważ pomylił się i dostarczył go po terminie. (0-4 p)

c)

Kierowca zawrócił i pojechał drogą, przy której znajdowała się stacja. ( 0-3 p.)

d) Z dali zobaczyli wzgórza, ku którym szybko ruszyli, bo nadciągał deszcz i było zimno. (0-4 p)

e)

Mieliśmy wolne popołudnie, więc pojechaliśmy do kina, ponieważ chcieliśmy zobaczyć film, w którym grał
mój ulubiony aktor, ale byliśmy nim zawiedzeni. ( 0-5 p.)

f) Wszedłszy do sali, zobaczył stare obrazy, które przykuły jego uwagę i wprawiły w osłupienie. (0-4 p)

g) Król, dowiedziawszy się o ataku, przysłał wiadomość, aby wojska czekały w gotowości, a kobiety i dzieci
opuściły gród. (0-4 p)
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