
Witam Was, dziś zajmiemy się mową zależną i niezależną. 

 

1. Zapisz w zeszycie temat lekcji: Mowa zależna i niezależna z datą 23.03.2020r. 

 

2. Przeczytaj najlepiej dwukrotnie dwa punkty zamieszczone poniżej. 

 

 

 

a. MOWA NIEZALEŻNA 

Z mowa niezależną spotykamy się często w języku potocznym 

 oraz w literaturze. Taką formę wypowiedzi stosujemy w opowiadaniu  

z dialogiem lub zapisie dyskusji. Tak naprawdę  to pojęcie nie jest Ci obce. 

Mowa niezależna  to  dosłowne przytoczenie cudzej lub własnej wypowiedzi. Zdanie jest 

zapisane lub przytoczone ustnie dokładnie tak, jak zostało wypowiedziane przez nadawcę. 

Np.  

           Anna zapytała Marka: „Czy pójdziesz ze mną na spacer?” 

          Ciocia zapytała w liście: „Czy przyjedziecie do mnie na wakacje?” 

          Mama odparła: „Wyjeżdżam do sanatorium”. 

         W prasie podano komunikat: „Autobus linii 117 zmienił trasę”. 

 Zdanie wprowadzające informuje, kto wypowiada przytoczone słowa, czyli Anna zapytała 

Marka…, Ciocia zapytała w liście…,  

 Zdanie wprowadzane to po prostu przytoczenie cudzych lub własnych słów. Ważne, by 

wypowiedź była przytoczona dosłownie, czyli „Czy pójdziesz ze mną na spacer?”, „Czy 

przyjedziecie do mnie na wakacje?” 

 

b. MOWA ZALEŻNA 

Jest to przytoczenie cudzych lub własnych słów nie dosłownie, lecz w postaci zdania 

podrzędnego. 

Np. 

Anna zapytała Marka, czy pójdzie z nią na spacer. 

Ciocia zapytała w liście, czy przyjedziemy na wakacje. 

Mama odparła, że wyjeżdża do sanatorium. 

W prasie podano komunikat, że autobus linii 117 zmienił trasę. 

 

 

 



Teraz zapewne już zauważyliście, że możemy przekształcać mowę niezależną  

w zależną i odwrotnie. 

3. Przepisz 3 poniższe dwuzdaniowe przykłady do zeszytu. 

Np. Matka powiedziała mi: „Posprzątaj pokój”.- mowa niezależna 

        Matka powiedziała mi, żebym posprzątała pokój.-mowa zależna 

       Julia zapytała mnie: „Czy byłaś  wczoraj w kinie?”-mowa niezależna 

       Julia  zapytała mnie, czy byłam wczoraj w kinie.-mowa zależna 

 Nauczyciel powiedział nam: „Dzisiaj idziemy na wycieczkę”.- mowa niezależna 

Nauczyciel powiedział nam, że dzisiaj idziemy na wycieczkę.-mowa zależna 

 

4. Następnie obejrzyj filmik, skopiuj link do przeglądarki  ( to ten pierwszy film) 

https://www.youtube.com/watch?v=YBmqQnH2Aok 

 

5. Teraz czas na ćwiczenia.  

a. Przekształć na mowę zależną. Przekształcone zdania zapisz w zeszycie. 

(w razie problemów zerknij w punkt 2b i jego przykłady oraz punkt 3). 

1. Tomek odrzekł: „Będę na treningu jutro”. 

2. Agnieszka powiedziała: „Jutro wyjeżdżam do Warszawy”. 

3. Konduktor zawołał: „Proszę wsiadać, drzwi zamykać”. 

4. „Pieniądze to nie wszystko” – stwierdziła Justyna. 

5. Anzelm wówczas stwierdził: „Myślę, że ona ma rację”. 

6. Kazimierz Bukowski w książce Biblia a literatura polska pisze: „Nie można zrozumieć 

kultury europejskiej, nie pamiętając o jej źródłach(…)”.  

7. – Skąd jesteś? – zapytał mnie trener. 

8. Pani na przystanku spytała mnie: „Chłopcze, czy o tej porze nie powinieneś być w 
szkole?” 

b. Zamień poniższy tekst na mowę niezależną. Pamiętaj o właściwej interpunkcji 

 (w razie problemów zerknij w punkt 2a i jego przykłady oraz punkt 3). 

 

Piotr poprosił polonistkę, by wyjaśniła, jak analizować utwór liryczny. Nauczycielka 

odrzekła, że zaczynamy od omówienia tytułu. Uczniowie dopytywali się o to, co 

należy zrobić dalej. Pani Maria wyjaśniła, że trzeba ustalić, kim jest podmiot liryczny. 

Następnie dodała, że należy przeanalizować poszczególne obrazy poetyckie. 

 

Sprawdzimy punkt a i b po powrocie do szkoły, w razie kłopotów piszcie. 

 

Jutro otrzymacie plan pracy  do końca tygodnia.                        Pozdrawiam M.St. 

https://www.youtube.com/watch?v=YBmqQnH2Aok

