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Klasa  VI - 30.04.20r. 

 

Temat: Dopełnienie  bliższe  i  dalsze. 

 

1.Przeczytaj 

 Witam  Was  moi  drodzy  na  kolejnej  naszej  lekcji. Mam  nadzieję, że  

udało  Wam  się  zmierzyć  z  wczorajszą  diagnozą :) Pamiętajcie  o  przesłaniu  

do  mnie  odpowiedzi  do  poniedziałku - 4 maja. 

 Dzisiaj  zamykamy  sobie  rozdział  związany  z  dopełnieniem, chcę  

Wam  pokazać  jego  dwa  rodzaje. Nie  ma  się  czym  przerażać, nie  musicie  

podczas  wykonywania  wykresu  opisywać  z  jakim  dopełnieniem  mamy  do  

czynienia, ale  należy  wiedzieć, że  możemy  go  określić  jako  bliższe  i  

dalsze. A  teraz  zobacz  od  czego  to  zależy :) 

 

Dopełnienie dalsze 

3. Przypomnij  sobie! 

Pamiętacie, jak  przy  okazji  czasownika  mówiliśmy, że  może  on  

występować  w  stronie  czynnej  albo  biernej? 

Zobaczcie  na  prosty  przykład: 

Ala  maluje  obraz - strona  czynna. 

Obraz  jest  malowany  przez  Alę. - strona  bierna. 

 

Pamiętasz  już  o  co  chodzi? W  stronie  czynnej  podmiot - czyli  Ala - 

wykonywała  czynność. W  zdaniu  w  stronie  biernej  Ala  nie  jest  już  

podmiotem, ale  wyraz  "obraz" - zwróć  uwagę, że  on  nie  wykonuje  

czynności, ale  czynność  jest  wykonywana  na  nim. 

 

A  teraz  pewnie  mnie  zapytacie, co  to  ma  wspólnego  z  dopełnieniem? Już  

wyjaśniam :) 

 

Zapisz  w  zeszycie. 

1) Jeżeli  po  przekształceniu  zdania  ze  strony  czynnej  na  bierną  dopełnienie  

staje  się  podmiotem, to  takie  dopełnienie  nazywamy  dopełnieniem  

bliższym. 

np. Krawiec  przyszywa  pętelkę.  

            

    dopełnienie  bliższe 
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Pętelka  jest  przyszywana  przez  krawca. 

     

podmiot 

 

2) Jeżeli  nie  można  przekształcić  zdania  z  konstrukcji  czynnej  na  bierną, to  

dopełnienie  w  takim  zdaniu  nazywamy  dopełnieniem  dalszym. 

 

np. Kot  patrzy  na  guzik. 

           

   dopełnienie  dalsze 

Tego  zdania  nie  da  się  przekształcić  na  stronę  bierną. 

  

4. Poćwiczmy  wspólnie - zapisz  w  zeszycie. ( nie  zapisuj  polecenia  i  

wskazówek  do  wykonania  tego  zadania ) 

 

Ustal, które  zdania  zawierają  dopełnienie  bliższe ( za  chwilę  podam  zdania, 

ale  wcześniej  wskazówki ) 

 

- żeby  poprawnie  wykonać  zadanie, najpierw  musisz  spróbować, czy  dane  

zdanie  można  zamienić  na  stronę  bierną - jeśli  tak, to  takie  zdanie  zawiera  

dopełnienie  bliższe. 

 Wzór: Ola  kupuje  gazetę - Gazeta  jest  kupowana  przez  Olę - da  się  

zamienić, więc  zdanie  na  pewno  posiada  dopełnienie  bliższe  i  jest  nim  

wyraz: gazetę ( kupuje  kogo? co? ). Dopełnienia  bliższego  szukamy  w  zdaniu  

w  stronie  czynnej - dlatego  wskazałam  Wam  na  wyraz  "gazetę" 

 

Teraz  zapisz  w  zeszycie  ćwiczenie. 

a) Filobutonistą  nazywamy  osobę  zbierającą  guziki. 

Osoba  zbierająca  guziki  jest  nazywana  filobutonistą. 

- występuje  dopełnienie  bliższe - nazywamy ( kogo? co? ) osobę. 

 

b) Dzisiaj  rzadko  spotyka  się  warsztaty  guzikarzy. 

Warsztaty  guzikarzy  są  dzisiaj  rzadko  spotykane. 

- dopełnienie  bliższe - spotyka  się ( kogo? co? ) warsztaty. 

 

c) Ludzie  uznają  świętego  Mikołaja  z  Miry  za  patrona  guzikarzy. 



3 
 

Święty  Mikołaj  z  Miry  jest  uznawany  przez  ludzi  za  patrona  guzikarzy. 

- dopełnienie  bliższe - uznają ( kogo? co? ) Mikołaja 

 

d) Muzeum  Guzików  w  Łowiczu  ma  bogatą  kolekcję 

- tego  zdania  nie  można  przekształcić 

 

Nie  pisz  tego: gdybyśmy  się  upierali  w  przekształcaniu  tego  zdania  na  

stronę  bierną  wyszłoby  nam  coś  takiego: Bogata  kolekcja   jest  miana  przez  

Muzeum  Guzików  w  Łowiczu - i  jak  sami  widzicie, nie  jest  to  zdanie  

poprawne. 

 


