
27 maja 2020r. 

28 maja 2020r. 

 

Język polski 

klasa 7b, 7e 

 

Temat: Powtórzenie wiadomości o dopełnieniu i okoliczniku. 
 

 

Cele: 

 

 rozpoznaję dopełnienie w zdaniu, 

 znam i rozumiem pojęcia: dopełnienie bliższe i dopełnienie dalsze, 

 rozpoznaję okolicznik w zdaniu, 

 znam rodzaje okoliczników. 

 

 

Dzisiaj przypominamy sobie kolejne części zdania- dopełnienie i okolicznik. 

Obie części zdania są określeniem czasownika.  

 

 

DOPEŁNIENIE 

 

Dopełnienie to określenie czasownika.  

 Odpowiada na pytania: kogo? czego? komu? czemu? kogo? co? z kim? 

z czym? o kim? o czym? 

 Informuje o osobach lub rzeczach powiązanych z wykonywaną 

czynnością.  

 Może być wyrażone m.in. rzeczownikiem, zaimkiem, wyrażeniem 

przyimkowym, np. 

 

Mama upiekła pyszne ciasto (co?).  

Ania oddała mi (komu?) książkę (co?).  

 

 

Wyróżniamy dopełnienie bliższe i dalsze.  

 

Dopełnienie bliższe to takie, które przy zamianie ze strony czynnej na bierną 

staje się podmiotem, np. 

 

Chłopiec napisał list (co?- dopełnienie bliższe) - strona czynna 

List (kto? co?- podmiot) został napisany przez chłopca. - strona bierna 

 

Dopełnienie dalsze przy zamianie zdania ze strony czynnej na bierną nie staje 

się podmiotem, np.  

Mama rozdała dzieciom (komu?) słodycze. –strona czynna. 

Słodycze zostały rozdane dzieciom  (komu?) przez mamę.  

 

 



Strony czasownika (przypomnienie): 

 

Źródło: http://agnieszkakochan.pl/strony-czasownika/ 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OKOLICZNIK 

Okolicznik to część zdania, która jest określeniem czasownika.   

 Odpowiada na pytania: jak? gdzie? kiedy? dlaczego? po co? w jakim 

celu? z jakiej przyczyny? pod jakim warunkiem? mimo czego? jak 

bardzo? 

 Informuje o okolicznościach wykonywania czynności.  

 Może być wyrażony m.in. przysłówkiem, rzeczownikiem, wyrażeniem 

przyimkowym.  

np. Wrócę wieczorem (kiedy?). 

Mimo deszczu (mimo czego?) dzieci bawiły się świetnie (jak?). 

 

Rodzaje okoliczników:  

 miejsca – gdzie? skąd? dokąd? którędy? 

 czasu- kiedy? odkąd? jak długo? 

 sposobu- jak? w jaki sposób? 

 celu- po co? w jakim celu? 

 przyczyny- dlaczego? z jakiej przyczyny? 

 warunku- pod jakim warunkiem? 

 stopnia i miary- jak bardzo? w jakim stopniu? 

 przyzwolenia- mimo czego? wbrew czemu? 

http://agnieszkakochan.pl/strony-czasownika/


Poniżej notatka o dopełnieniu i okoliczniku w formie graficznej: 

 

autorka: TeRys.ka 

 

autorka: TeRys.ka 

 

 



Zachęcam też do skorzystania z e-podręczników: 

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

O okoliczniku: https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/D1GTsuQQe 

 

 

Wykonajcie ćwiczenia i przyślijcie do sprawdzenia do wtorku, 2 czerwca. 

 

Ćwiczenie 1 

Podkreśl dopełnienia i dopisz pytania, na które odpowiadają.  

wzór: Pomóż słabszemu. - komu? 

a. Pomóż słabszemu koledze. 

b. Rozmawialiśmy o ciekawym programie. 

c. Poszła do kina z koleżanką. 

d. Nauczyciel uważnie przyglądał się uczniowi. 

 

Ćwiczenie 2 

 

Przekształć zdania tak, aby każdy podmiot pełnił funkcję dopełnienia. 

 

wzór:  Nauczyciel podał dobry przykład.  

Dobry przykład został podany przez nauczyciela.  

 

a. Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. 

b. Znajoma fryzjerka obcięła włosy znanej artystce. 

c. Maciek kupił nowy samochód. 

d. Mama upiekła pyszny tort. 

 

 

Ćwiczenie 3 

 

Wypisz ze zdań dopełnienia. Podaj, jaką częścią mowy zostały wyrażone.  

 

wzór: Rodzice zrobili zakupy. – zakupy- rzeczownik 

 

a. Lekarz obejrzał rannego. 

b. Kupiłam nową książkę. 

c. Babcia dała mi piękny prezent. 

 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/do-pelna-dopelniam---dopelnienie/DLa3gh3QC
https://epodreczniki.pl/a/o-kazdej-okolicznosci---okolicznik/D1GTsuQQe


Ćwiczenie 4 

 

Podkreśl okoliczniki i określ ich rodzaje. Dopisz pytania, na które odpowiadają. 

 

wzór: Przyjdę do ciebie jutro. – jutro –kiedy?– okolicznik czasu 

 

a. Naprawdę wykonałeś to starannie. 

b. Przyszedł po chleb dla starszej kobiety. 

c. Mimo bólu głowy poszedł do pracy. 

d. Wszędzie szukaliśmy ciekawych pomysłów. 

e. Wieczorem poczytamy książkę. 

f. Nie przyszedł powodu choroby. 

g. Głośno przeczytał list od mamy. 


