
JĘZYK POLSKI KL. VII 06.05. I 07.05. 

Witajcie, dzisiaj i jutro przed nami trudne zagadnienia, nowy materiał (imiesłowy), dlatego proszę 

wszystkich o szczególne skupienie. Proponuję rozłożyć sobie pracę na dwa dni. Poniższa wiedza 

wymaga solidnego utrwalenia. 

Temat: Poznajemy imiesłowy. 

            Imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe - ćwiczenia. 

 

Co musicie już wiedzieć o czasownikach: 

 nazywają czynności i stany, 

 występują w formach osobowych - wtedy możemy określić: osobę, liczbę, tryb, czas (tylko w trybie 

oznajmującym, nie określimy w trybie rozkazującym i przypuszczającym), rodzaj (w niektórych 

czasach i trybach), stronę (czynna, bierna), aspekt (dokonany, niedokonany), 

 mają formy nieosobowe - nie wskazują wykonawcy czynności a są to: 

- bezokoliczniki (np. czytać), 

- formy zakończone na -no i -to (np. czytano, zdobyto), 

- imiesłowy: 

 

a) przymiotnikowe - formy czasownika odpowiadające na pytania: jaki?, jaka? jakie?  

i odmieniające się przez przypadki, liczby i rodzaje (np. czytany, czytający), 

b) przysłówkowe - nieodmienne formy czasownika (np. czytając, przeczytawszy). 

 

Szczegóły dotyczące tworzenia form: 

Imiesłowy przymiotnikowe: 

 czynne - tworzy się tylko od czasowników niedokonanych, dodając do tematu czasu 

teraźniejszego (3.os.l.mn.) 

przyrostek -ący, -ąca, -ące (uczący się), 

 bierne - tworzy się tylko od czasowników przechodnich (mających formy strony 

biernej), dodając do tematu czasu przeszłego przyrostki: -ny, -na, -ne; -ty, -ta,  

-te (napisany, zakryty). 

Imiesłowy przysłówkowe: 

 współczesny - tworzy się tylko od czasowników niedokonanych, dodając do tematu 

czasu teraźniejszego(3.os.l.mn.) przyrostek - ąc (ucząc się),  

 uprzedni - tworzy się tylko od czasowników dokonanych, dodając do tematu czasu 

przeszłego przyrostek –wszy (przy tematach zakończonych na samogłoskę - 

nauczywszy się) lub -łszy (przy tematach zakończonych na spółgłoskę - zaniósłszy). 



Najważniejsze jest to, abyście określony imiesłów łączyli z właściwymi przyrostkami (trzeba nauczyć 

się na pamięć). Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie w podręczniku na str. 282.  

Imiesłowy: 

Czasowniki 
przymiotnikowe przysłówkowe 

czynne bierne współczesne uprzednie 

marzyć marzący - - - marząc - - - 

zrobić - - - zrobiony - - - zrobiwszy 

malować malujący malowany malując - - - 

zdobyć - - - zdobyty - - - zdobywszy 

 

- - - oznacza brak możliwości utworzenia formy 

 

W zeszytach proszę zanotować wszystkie informacje tłustym drukiem oraz powyższe przykłady. 

Teraz zapraszam Was do zeszytu ćwiczeń na str. 101.-104. Czas na utrwalenie poznanej wiedzy.  

Wszystkich proszę o wykonanie zad. 1./101.,2.i 4./102. oraz 5.ab/103. Chętnym proponuję: 5.c/103.  

a także 6./104.(tutaj po 2, można 3 przykłady). 

Życzę Wam motywacji do wysiłku i owocnej pracy.                                              

p. Polak 


