
język polski, klasa  6 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat  1 : Części zdania – dopełnienie. 

Nowa wiadomość !!! 

Dopełnienie to część zdania określająca czasownik . Najczęściej jest wyrażone rzeczownikiem, 

zaimkiem rzeczownym  z przyimkiem ( lub bez przyimka), wyrażeniem przyimkowym  lub 

liczebnikiem. Odpowiada na wszystkie pytania przypadków zależnych (oprócz mianownika i wołacza):  

 kogo? czego? ;  Nie widzę mamy. Kwiaty potrzebują słońca.  

 komu? czemu?;  Książkę pożyczyłam siostrze. Przyjrzyj się kwiatom. 

 kogo? co?;  Krzyś poznał nową koleżankę. Muszę wysłać wiadomość.  

 (z) kim? (z) czym?;  Porozmawiam z babcią. Do szkoły chodzę z plecakiem. 

 (o)kim (o) czym?  Nie mów źle o rodzicach. Rozmawiamy o sprawdzianie.  

UWAGA .  Dopełnienie  może być wyrażone także czasownikiem  w bezokoliczniku, np. pomogła (co?) 

zapiąć .  

1. Przepisz tekst. Wstaw kolejne wyrazy w funkcji dopełnienia.  

      (guziki  / one / ubiór / szata /ona / tysiące/ rubin ) 

 

 Arystokracja traktowała ………… niczym biżuterię. 

 Nic dziwnego, że najzamożniejsi ozdabiali …………swoje…….. 

 Król Francji Franciszek I miał wyjątkową ……………. Krawcy  obszyli …………….guzów.  

 W kolekcji królowej Szkotów Marii Stuart znajdowały się emaliowane guzy.  Każdy z 

nich miał pośrodku…………. 

 

2.  Sporządź  wykresy podanych zdań. Podpisz części zdania.  Następnie ustal, które z 

czasowników z daniach są przechodnie a które nie.  

 W siedemnastowiecznej Polsce  przeciętny szlachcic posiadał komplet kilkunastu 

guzów.  

 Przeszywał je ze stroju letniego na ubiór zimowy.  

 W siedemnastym wieku obowiązywała wśród szlachty moda na guzy w kształcie 

owocu dzikiej róży.  

3.  Wykonaj wykresy zdań i odpowiedz na pytania:  

 Krawiec  przeszywa guzy. 

 Guzy są przeszywane przez krawca. 

W jakiej funkcji  w obu wypowiedzeniach występuje wyraz „krawiec”? 

W jakiej funkcji w obu wypowiedzeniach występuje  wyraz „guzy”? 

 

 

 



Nowa wiadomość !!! 

Rodzaje dopełnień. 

 Dopełnienie bliższe można przekształcić w podmiot po zmianie strony czynnej  orzeczenia na 
bierną. 

Leśnik zasadził drzewo. (Drzewo zostało zasadzone przez leśnika.) 

Szukam skarbu. (Skarb jest przeze mnie szukany.) 

Dziewczęta prowadziły rozmowę. (Rozmowa była prowadzona.) 

 Dopełnienia dalsze nie daje się przekształcić w podmiot  mimo zamiany strony czynnej na 

bierną (przykład 1) lub w przypadku występowania w zdaniu czasownika nieprzechodniego 

(przykład 2). 

Przykład  1. 

Nauczyciel wyświetlił uczniom film. (Film został wyświetlony uczniom.) 

Sprzedawca podał mi towar. (Towar został mi podany przez sprzedawcę.) 

Przykład 2. 

Adam rozmawia o książce. 

Lekarze pomagają chorym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



język polski, klasa  6 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat  2: Dopełnienie- ćwiczenia utrwalające. 

 

1. Podkreśl dopełnienia i zapisz, jakimi częściami mowy zostały wyrażone. 

 

Marek Aureliusz przez całe życie otaczał się ludźmi mądrzejszymi od siebie. Chciał z ich 

pomocą zgłębić  różne dziedziny wiedzy. Bardzo szanował swoich nauczycieli.  Obdarowywał 

ich dostojeństwami. Juliusz Rystykus otrzymał godność konsula. W kaplicy domowej Marek 

Aureliusz miał wykonane ze złota pomniki  swoich kilkunastu nauczycieli. Na ich grobach 

składał kwiaty. 

  

2. Podkreśl dopełnienia . Tam, gdzie to możliwe, przekształć zdania w taki sposób, aby 

znajdujące się w nich dopełnienia bliższe zamienić na podmioty.  

 

Cesarz  swoje dzieło nazwał „Dla siebie samego”.  Tytuł „Rozmyślania” został nadany przez 

potomnych . Utwór zawiera osobiste  refleksje cesarza. Marek Aureliusz nie chciał publikować 

utworu z powodu stylu niewłaściwego dla władcy.  

  

3. Ustal, które zdania zawierają dopełnienia bliższe. 

 Filobutonistą nazywamy osobę zbierającą guziki. 

 Dzisiaj rzadko spotyka się warsztaty guzikarzy. 

 Ludzie uznają świętego Mikołaja z Miry za patrona guzikarzy. 

 Muzeum Guzików w Łowiczu posiada bogatą kolekcję.  

 

4. Rozwiąż ćwiczenia znajdujące się na stronie epodrecznik.pl (kliknij w poniższy link) 

 

https://epodreczniki.pl/a/do-pelna-dopelniam---dopelnienie/DLa3gh3QC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/do-pelna-dopelniam---dopelnienie/DLa3gh3QC


 

język polski, klasa  6 oddział  wewnętrzny  dziecięcy 

Temat 3: Interpunkcja zdania pojedynczego. 

Powtórzenie ważnych wiadomości !!! 

 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/przecinek-w-zdaniu-pojedynczym-10995.html     

 

 Przecinkiem oddzielamy człony równorzędne, czyli takie same części zdania. 

Asia, Karol, Tomek wspólnie odrabiają zadania domowe. (rozdzielone przecinkiem podmioty) 

Na parkingu stoi piękny, lśniący, nowiutki samochód. (rozdzielone przecinkiem przydawki) 

Chłopcy biegają, śmieją się, krzyczą. (rozdzielone przecinkiem orzeczenia) 

Lubię oglądać horrory, komedie, westerny. (oddzielone przecinkiem dopełnienia) 

Kurz zalegał wszędzie – na półkach, na podłodze, na meblach. (rozdzielone przecinkiem okoliczniki 
miejsca) 

 Przecinkiem oddzielamy człony powtórzone. 

Dawno, dawno temu na świecie żyły dinozaury. 

Zarobisz dużo, dużo pieniędzy. 

Zbudowali domek wysoko, wysoko na drzewie. 

 Stawiamy przecinek przed spójnikami przeciwstawnymi a, ale, lecz, jednak oraz 
synonimicznymi czyli, to jest, innymi słowy. 

Ja mam rację, a nie ty! 

Dom był stary, ale dość wygodny. 

Dom był stary, lecz dość wygodny. 

Dom był stary, jednak dość wygodny. 

 Stawiamy przecinek przed spójnikami i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ani jeśli tylko 
wprowadzają dopowiedzenie. 

Wystawa mnie zachwyciła, i to bardzo! 

https://eszkola.pl/jezyk-polski/przecinek-w-zdaniu-pojedynczym-10995.html


Budowla jest duża, lub/albo/czy nawet ogromna. 

Nie lubię poniedziałków, ani trochę. 

 Stawiamy przecinek przed powtórzonymi spójnikami i, oraz, lub, albo, bądź, czy, ani, jeżeli 
pełnią tę samą funkcję. 

Zbierałem i grzyby, i jagody. 

Albo zajmę się sprzątaniem, albo trochę jeszcze odpocznę. 

 Przecinkiem oddzielamy wyrazy i wyrażenia niebędące częściami zdania, np. 

- wyrazy w wołaczu (Kasiu, usiądź wreszcie. Kiedy będzie obiad, mamo? Przestań, Mruczku, gonić 
myszki.), 

- wyrażenia typu słowem, ściślej, innymi słowy, inaczej mówiąc itp. (Zarobiłem sporo, ściślej, trzy 
tysiące złotych. Mam trzy tysiące złotych, inaczej mówiąc, fortunkę.), 

- po okrzykach ach, hej, halo, o, ho, oj (Ach, co to był za wieczór! Hej, spójrz na mnie! Halo, kto 
mówi? O, mam pomysł! Oj, boli mnie głowa!). 

 Przecinek stawiamy przed jak wprowadzającym wyliczenia. 

W moim sadzie rosną liczne drzewa owocowe, jak śliwy, jabłonie, grusze, czereśnie. 

 Stawiamy przecinek w porównaniach typu tak, jak / tyle, co / taki, jaki. W mowie 
odpowiada mu wtedy pauza oddechowa. 

Często wyjeżdża tak w góry, jak nad morze. 

Mam tyle lat, co i ty. 

 

1. Wstaw przecinki zgodnie z zasadami interpunkcji.  

Wanda Rutkiewicz od najmłodszych lat uprawiała różne dziedziny sportu. Do jej ulubionych należały 

pływanie gra w siatkówkę i lekkoatletyka. Ojciec zabierał ją na długie wędrówki a nawet kilkudniowe 

wędrówki. Rozbudził w niej zamiłowanie do przyrody a w szczególności do gór. Uczył samodzielności i 

radzenia sobie  w trudnych sytuacjach. Zmiana pogody przymusowy nocleg czy przyrządzanie posiłku 

w górach nie stanowiły problemu dla młodej dziewczyny.  

2. Podkreśl te spójniki, przed którymi w zdaniu pojedynczym najczęściej nie stawia się 

przecinka.  

 

albo     ale    ani    czy    ni   tudzież     czyli   dlatego     

oraz   bądź    toteż    więc    i     jednak    lecz    lub    

         

 



3.  Napisz z pamięci po trzy dowolne spójniki, przed którymi : 

  stawiamy przecinek………………………………………………………………… 

 nie stawiamy  przecinka………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Materiały zostały opracowane  w oparciu o  podręczniki  i ćwiczenia do nauki języka polskiego   
w  klasie  6  szkoły  podstawowej  pt.  „Między nami” Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego  
oraz zasoby Internetu ( podane linki ). 

 

 


