
Beatrycze Smaszcz-Turosieńska – język polski  klasa 6a    15-17.04

Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Kilka słów o przydawkach.

2. Obejrzyj uważnie filmik. Staraj się zapamiętać jak najwięcej.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-uhhvzVr-4 

3. Przepisz do zeszytu lub wydrukuj i wklej.

Przydawka to część zdania, która informuje o właściwościach, cechach kogoś lub czegoś, np. młoda 
kobieta, realistyczny portret.
Przydawka może być wyrażona przymiotnikiem, rzeczownikiem, liczebnikiem, np. muzealny gmach.
Najczęściej odpowiada na pytania:  jaki? który?czyj?, czego?, z czego? Ile?
Znaczenie przydawki zależy od szyku.

• Jeżeli przydawka określa cechy indywidualne, jednostkowe, znajduje się przed 
rzeczownikiem, np. cudowny obraz.

• Jeżeli przydawka określa cechy gatunkowe, stałe, znajduje się po rzeczowniku, np. obraz 
olejny.

• Przydawka wyrażona rzeczownikiem lub wyrażeniem przyimkowym znajduje się po 
określanym rzeczowniku, np. pejzaż z gór.

Wyrażenie – powiązany składniowo związek  wyrazów (najczęściej połączenie rzeczownika z 
przymiotnikiem)

Szyk – kolejność wyrazów w zdaniu

4. A teraz poćwicz.
 Napisz jaką częścią mowy są wyrażone poniższe przydawki?

• obraz arcydzieło, malarz artysta
• jego geniusz, ich dzieła
• malowanie akwarelami, przeszkadzanie mistrzowi
• scena rodzajowa, malarstwo abstrakcyjne
• pierwszy obraz, dziesiąta wystawa
• dzieło z pomysłem, sztuka dla koneserów
• galeria obrazów, obraz epoki
• tyle eksponatów, tylu zwiedzających
• ciekawa scena, miły widoczek

Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!
• Powinieneś wiedzieć jaką częścią zdania jest przydawka, na jakie pytania odpowiada, jakie 

ma znaczenie.



Zagadnienie:

Składnia

Drogi uczniu przygotuj zeszyt. Zaczynamy:-)

1. Zapisz starannie temat lekcji w zeszycie:

Temat: Z kim walczyli? Przeciw komu? Przyjrzyj się im po kryjomu – dopełnienia.

2. Obejrzyj uważnie filmik. Staraj się zapamiętać jak najwięcej.
https://www.youtube.com/watch?v=mMbVGbB1Kf0 

3. Przepisz (wydrukuj i wklej) do zeszytu.
           
Dopełnienie to część zdania, która informuje o obiekcie czynności, stanu, np. zniszczyć nieprzyjaciół,
nienawiść zła.

Dopełnienie jest określeniem czasownika i należy do grupy orzeczenia, np. uratować (kogo?) 
bohatera.
Odpowiada na pytania przypadków, oprócz mianownika i wołacza:
kogo?czego?, np. nie widział zagrożenia,
komu?czemu?, np. przyglądał się przeciwnikowi,
kogo?co?, np. pokonał wroga,
kim?czym?, np. walczył ze złem,
(o)kim?(o)czym?, np. rozmyślać o przeciwnościach losu.

Dopełnienie najczęściej jest wyrażone rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym z przyimkiem lub 
bez przyimka, np. liczył zwycięstwa, liczył na pomoc.
Niekiedy funkcję dopełnienia pełnią inne części mowy, jeżeli występują w znaczeniu rzeczownika, np. 
wygrać z silniejszym.
Dopełnieniem może być także czasownik w bezokoliczniku (o ile nie jest częścią orzeczenia), np. to 
pomoże ich ocalić.

4. A teraz poćwicz.

Ćw. 1   Przekształć zdania ze strony czynnej na bierną. Określ, jaką funkcję przyjęło dopełnienie w 
utworzonych wypowiedzeniach.

• Gollum zgubił pierścień.
• Bilbo znalazł zgubę.
• Stwór z jaskini zaproponował pojedynek na zagadki.
• Hobbit podjął wyzwanie.
• Odgadł wszystkie łamigłówki.

Ćw. 2   Przekształć wypowiedzenia twierdzące na przeczące. Określ w każdym zdaniu przypadek 
dopełnienia. Uzupełnij wniosek.

• Ziemię otoczyły latające spodki Marsjan.
• Kosmici sieją zniszczenie.
• Zielone stwory wywołują strach.



Dopełnienie występujące w zdaniu twierdzącym w ………………………………….., w zdaniu 
zaprzeczonym najczęściej przyjmują formę ……………………………………….

• Drogi uczniu co powinieneś po tej lekcji umieć!
Powinieneś wiedzieć jaką częścią zdania jest dopełnienie, na jakie pytania odpowiada, czym 
jest wyrażone.


