
Temat: Dopełnienie określa orzeczenie. 

 

Dziś poznasz kolejną część zdania. Tym razem będzie to DOPEŁNIENIE. 

1. Na rozgrzewkę przeanalizujmy zdanie: 

Tomek marzy o dalekich podróżach. 

Znajdźmy orzeczenie, czyli czynność wykonaną w zdaniu; podmiot, czyli wykonawcę czynności; oraz 

przydawkę, czyli określenie rzeczownika. 

Tomek marzy o dalekich podróżach. 

 

podmiot orzeczenie  przydawka 

 

Jak widzisz, zostało nam jeszcze jedno określenie: „o podróżach”. Jest to dopełnienie. 

2. Otwórz podręcznik na s. 275 i przeczytaj głośno „Nową wiadomość”. 

3. Zastanów się, dlaczego wyrażenie „o podróżach” jest dopełnieniem. 

4. Wyrażenie „o podróżach” jest dopełnieniem, gdyż: 

 określa czynność wyrażoną orzeczeniem:  

marzy   o czym? o podróżach 

 jest to wyrażenie przyimkowe (przyimek + rzeczownik), 

 odpowiada na pytanie: o kim? o czym? 

5. Zapisz do zeszytu informację „Nowa wiadomość” razem z przykładami. 

6. Pod definicją zapisz zdanie: 

Tomek marzy o dalekich podróżach. 

co robi? 

Tomek   marzy 

kto? 

o czym? 

o podróżach 

(dopełnienie) 

 

jakich? 

dalekich 

 (przydawka) 

 

7. Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=kn0d4IaPi9g 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kn0d4IaPi9g


8. Zróbmy ćwiczenia.  

9. Wpisz do zeszytu zdania z z.1/s. 275. Podkreśl w nich orzeczenia (dwiema liniami) i dopełnienia 

(linią falistą). 

10. Zapisz w zeszycie treść e-maila z z.2/s. 275. Zwróć uwagę, że pisząc maila należy: 

 przywitać się („dzień dobry” naprawdę nie gryzie), 

 wyjaśnić, w jakim celu piszecie (po drugiej stronie monitora nie siedzi jasnowidz), 

 zastosować zwrot pożegnalny, np. pozdrawiam, 

 podpisać się (!) (mail szuruburu@st.pl nie pozwala zidentyfikować nadawcy!). 

11. Na koniec wpisz do zeszytu z.7/s. 276.  

12. Jeśli masz problem z rozpoznaniem dopełnienia w zdaniu, obejrzyj lekcję: 

https://www.youtube.com/watch?v=JA862krpRY4 

13. Możesz poćwiczyć rozpoznawanie dopełnienia w zeszycie ćwiczeń – s. 52 – 53. 

  

mailto:szuruburu@st.pl
https://www.youtube.com/watch?v=JA862krpRY4


  



Odpowiedzi: 

z. 1/ s. 275 

Spaceruję (z kim?) z psem. 

Przyglądamy się (czemu?) książkom. 

Rozwiązuję (co?) krzyżówkę. 

 

z.2/s. 275 

Cześć, 

przypominam, że organizuję w sobotę przyjęcie urodzinowe. Przyjdź koniecznie z siostrą. Mam 

niespodziankę dla gości. Zaczniemy zabawę o 16:00. Przynieście ze sobą dobry humor. 

Pozdrawiam 

Asia 

Legenda: 

orzeczenie  

przydawka 

dopełnienie 

Dopełnienia wyrażone wyrażeniem przyimkowym  

(przyimek + rzeczownik):  z siostrą 

dla gości 

(przyimek + zaimek rzeczowny):  ze sobą 

 

  



z.7/s. 276 

 


