1. Napisz schemat zdania:
a) Jeżeli nie spróbuję, to nie wygram.
b) Nieprawda, że jeśli spróbuję, to wygram.
c) Nie jest prawdą, że jeśli nie wygrałem, to nie spróbowałem.
d) Jeżeli Mieczysław oświadczył się Karolinie, to jest ślepy lub zakochany.
e) Karolina wyjdzie za Mieczysława wtedy i tylko wtedy, gdy ten zapisze jej dom i podaruje
dwa samochody.
f) Jeśli nie przeczytam podręcznika lub opuszczę zbyt wiele zajęć, to będę miał problemy na
egzaminie.
g) Jeśli nie dostanę stypendium, to ani nie wykupię obiadów, ani nie zapłacę za akademik.
h) Jeśli na imprezie będzie Anka, to będzie tam również Zenek, a jeśli na imprezie będzie
Wacek, to na pewno nie będzie tam Karoliny.
i) Pouczę się logiki, a jeśli nie będzie padać, to pójdę później na długi spacer.
j) Przynajmniej jedno z dwojga: pojadę na Mazury lub jeśli dostanę premię, to spędzę dwa
tygodnie w Hiszpanii.
k) Gdyby moje dochody były wyższe lub podatki niższe, to jeździłbym mercedesem, a nie
tramwajem i jadłbym kawior, a nie kaszankę.
l) Jeżeli spotkam Wojtka, to o ile nie będzie zbyt późno, to pójdziemy na piwo.
m) Jeśli dostanę spadek albo wygram w totka, to jeśli cło nie będzie zbyt wysokie, kupię
Mercedesa lub BMW.
n) Nie jest prawdą, że jeśli skończę studia i kurs językowy to znajdę pracę.
o) Tadeusz nie będzie zadowolony, jeśli wróci wcześniej i pozna całą prawdę.
p) Ani się nie wyśpię, ani nie pouczę do sprawdzianu z logiki, jeśli impreza za ścianą będzie
trwała do rana.
q) Jeśli będzie padać, to zostanę w domu, a jeśli nie będzie padać, to nie zostanę w domu,
lecz pójdę do lasu lub nad jezioro.
r) Ukończę studia doktoranckie i będę pracować naukowo lub zostanę nauczycielem wtedy i
tylko wtedy, gdy zadowolę się skromnymi dochodami.
s) Jeśli skończę studia, to wyjadę za granicę lub zostanę bezrobotnym.
t) Logiki i historii filozofii nie obleję.
u) Spalę podręczniki i zabawię się, jeśli zdam.
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2. Napisz schemat zdania:
a) Kasia i Tomek nie są małżeństwem.
b) Anna i Piotr są lekarzami.
c) Wszyscy trzej – Alojzy A., Adam W., a także Szymon J. są dobrze znani policji.
d) Choć Wacek nie jest ani zbyt inteligentny, ani przystojny, to kobiety za nim szaleją.
e) Napiszesz kilka obrazoburczych recenzji, a obwołają cię wybitnym krytykiem, a przy tym
sumieniem narodu.
f) Jeśli sejm uchwali wiadomą ustawę, to sytuacja w szkolnictwie zmieni się na lepsze,
zakładając ma się rozumieć, że prezydent ustawy nie zawetuje.
g) Ilekroć van Gogh przystępował do malowania obrazu, tylekroć doznawał napadu
szaleństwa, i zresztą vice versa, popadał natomiast w otępienie zawsze wtedy, gdy
marszand próbował go namówić na jakieś korzystne zamówienie.
h) Niemcy i Brazylia spotkają się w finale, o ile tylko tym pierwszym uda się pokonać
Włochów bądź Holendrów, zaś Brazylia, co zapewne nie sprawi jej większych kłopotów,
przynajmniej zremisuje z Belgią.

2

