
Basiswissen Sprache: Kommasetzung III 1 

Trening interpunkcji 
 

„Skazać, nie można ułaskawić!”  
„Skazać nie można, ułaskawić!”  

 
„Jedzcie dzieci!” 
„Jedzcie, dzieci!” 

 
PRZECINKI RATUJĄ NAM ŻYCIE 
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Postój 7: Zdanie złożone podrzędnie (ze zdaniem podrzędnym jako zdaniem 

wtrąconym)  

Zadania: 

1. Z dwóch zdań utwórz zdanie złożone! Zastosuj spójnik z nawiasu!  

Napisz zdania w taki sposób, żeby zdanie podrzędne było jednocześnie zdaniem 

wtrąconym. Zwróć uwagę na prawidłową interpunkcję!  

2. W każdym zdaniu podrzędnym podkreśl spójnik i 

czasownik w odmienionej formie! 

 

 

 

 

 

http://www.myu-myu.de/pics/zeichenkurs/hand/hand3.jpg
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Szanowni Państwo 

w ubiegły poniedziałek przechodziłem obok studia fitness przy ulicy Kopernika. 

Spacerowałem z psem. (gdy) Wyszedł stamtąd mężczyzna i wypluł gumę do żucia wprost 

pod moje nogi. Spostrzegł mnie. (chociaż) Z wielu względów jest to zabronione. Wszyscy 

o tym wiedzą. (jak) Natychmiast podniosłem tę gumę i chcę teraz złożyć doniesienie. 

Zdarzenie to bardzo mnie zirytowało. (ponieważ) Niestety nie znam nazwiska ani adresu 

tego człowieka. Nie pytałem go o nic. (bo) Z pewnością mogą Państwo ustalić jego dane 

na podstawie badań laboratoryjnych tej gumy, prawda?  

Z wyrazami szacunku  

Marek Jankowski 
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Postój 8: Zdanie przydawkowe  

Podatek od gumy do żucia w Irlandii  

Irlandia jako pierwszy kraj na świecie rozważa wprowadzenie podatku od gumy do żucia. 

Wpływy z podatku mają sfinansować oczyszczanie ulic. Obliczono, że wyniosłyby 

corocznie około 4 milionów euro. W ciągu ostatnich lat wielokrotnie informowano o 

niezliczonych śladach po gumie na irlandzkich ulicach. Są one nieestetyczne. Usuwanie 

śladów generuje wysokie koszty. Dlatego też rząd irlandzki zastanawia się nad 

wprowadzeniem podatku. Podatek ma odpowiadać około 10% wartości opakowania. 

Oprócz podatku od gumy do żucia rząd irlandzki debatuje nad wprowadzeniem podatku od 

tłustego jedzenia oraz o prozdrowotnych ostrzeżeniach na butelkach od piwa. W tym roku 

rząd irlandzki wprowadził zakaz palenia w pubach.  
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Zadania: 

 

1. Przeredaguj tekst, zmieniając niektóre zdania na zdania przydawkowe. Zwróć uwagę 

na znaki interpunkcyjne!  

2. W każdym zdaniu przydawkowym podkreśl spójnik i odmienioną formę czasownika. 

Zaznacz strzałką, jakiego słowa dotyczy spójnik „który”.  

 

 

http://www.myu-myu.de/pics/zeichenkurs/hand/hand3.jpg
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Postój 9: Apozycja – figura retoryczna 

 

Zadania: 

1. W pierwszej części tekstu znajdują się trzy apozycje – wypisz je i wstaw brakujące 

znaki interpunkcyjne. 

2. Przeredaguj drugi fragment, skracając kilka zdań lub zdań podrzędnych do apozycji.  
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Jason Kronenwald Kanadyjczyk pokazał prawdopodobnie najbardziej dziwaczne 

zastosowanie gumy do żucia. Stał się znany dzięki swej »Bubblegum-Art« sztuce, w której 

użył gumy do żucia na drewnianych płytkach. Za pomocą »Bubble Tape« i »Trident« 

swoich ulubionych marek stworzył jak dotąd dziesięć portretów.  

W ten sposób powstał na przykład portret Britney Spears, znanej amerykańskiej 

wokalistki.. Wszystkie barwy na obrazach Kronenwalda są autentycznymi kolorami gumy 

do żucia. Artysta przeważnie prosi swoich krewnych by przeżuli dla niego różne gumy. 

Chodzi tu zwłaszcza o jego brata. By powstał obraz prawdziwe dzieło sztuki niezbędnych 

jest czterdzieści godzin żucia. Kronenwald sprzedaje portrety za spore honorarium. Cena 

przekracza dwa tysiące dolarów.  

  

 


