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WSPÓŁRZĘDNIE PODRZĘDNIE
Żadna z części zdania złożonego nie jest 

podporządkowana drugiej, obie są 
równorzędne i mogłyby istnieć samodzielnie.

Jedna część zdania złożonego jest 
podporządkowana drugiej  

i uzupełnia jej treść.

›› DOPEŁNIENIOWE   ›› PODMIOTOWE ›› OKOLICZNIKOWE

›› PRZYDAWKOWE 

Zdanie podrzędne  
odpowiada na pytania 
dopełnienia  
(pytania przypadków oprócz 
mianownika i wołacza).
(1) Nie bój się,  
(2) że stracisz pracę.

Zdanie podrzędne  
odpowiada na pytania 
przydawki:  
jaki? który? ile? czego?
(1) Spotkałem kolegę,  
(2)  o którym opowiadała mi mama.

Zdanie podrzędne odpowiada  
na pytania podmiotu (istnieje 
wówczas, gdy podmiot w zdaniu 
nadrzędnym jest wyrażony przez 
„to” lub gdy zdanie nadrzędne 
jest bezpodmiotowe,  
a funkcję orzeczenia pełni w nim 
3 os. lp czasowników:  
zdawać się, wydawać się,  
okazać się).
(1) Okazało się, 
(2) że to był tylko cień.

Zdanie podrzędne  
odpowiada na pytania 
okolicznika.

›› ŁĄCZNE 
Spójniki: i, oraz, także, ani
Pójdę do sklepu i kupię lody.

1        2

›› WYNIKOWE

1                 2

Spójniki: więc, zatem, toteż, dlatego
Było zimno, więc poszliśmy  
do domu.

Spójniki: lub, albo
Zjem lody albo wypiję koktajl.

1                 2

›› ROZŁĄCZNE 

Spójniki:  ale, lecz, a, jednakże, 
natomiast, zaś

Nie lubili się, ale sobie pomagali.

›› PRZECIWSTAWNE

1                2

ZDANIA  ZŁOŻONE

czego?1 

2  

którego?1 

2  

›› ORZECZNIKOWE
Zdanie podrzędne  
odpowiada na pytania:  
kim jest? czym jest? jaki jest?
(1) Kasia stała się taka,  
(2) że nie potrafię jej zaufać.

jaka?1 

2  

co?1 

2  

CELU
Odpowiada na pytania:  

po co? w jakim celu?

(1) Poszłam do sklepu,  

(2) aby kupić lody. 

1 

2  

po co?

MIEJSCA

Odpowiada na pytania:  

gdzie? skąd? dokąd? którędy?

(1) Wróciłam stamtąd, 

(2) skąd nikt nie wraca. 

1 

2  

skąd?

PRZYZWOLENIA

Odpowiada na pytania:  

mimo co? wbrew czemu?

(1) Nie idę spać,  

(2) choć jestem zmęczony. 

SPOSOBU
Odpowiada na pytania:  

jak? w jaki sposób?

(1) Napisz tak,  

(2) aby można było odczytać. 

1 

2  

jak?

STOPNIA

Odpowiada na pytania:  

jak bardzo? w jakim stopniu?

(1) Potrząsnęłam gałęzią tak mocno, 

(2) że jabłka zaczęły spadać. 

1 

2  

jak bardzo? 

PRZYCZYNY
Odpowiada na pytania: 

dlaczego? z jakiego powodu?

(1) Nie zostawię cię samej,  

(2) bo się będziesz bała. 

1 

2  

dlaczego? 

CZASU

Odpowiada na pytania:  

kiedy? jak długo?

(1) Wróciłam do domu,  

(2)  kiedy poczułam się zmęczona.

1 

2  

kiedy?

WARUNKU

Odpowiada na pytania: w razie 

czego? pod jakim warunkiem?

(1) Dostaniesz piątkę,  

(2) jeśli przepiszesz to na czysto. 

1 

2  

pod jakim 
warunkiem?

1 

2  

mimo co? 


