
J. POLSKI KL. VII 01.06 I 02.06. 

Witajcie na kolejnych spotkaniach. Waszymi refleksjami (czekam na nie do wtorku, 

02.06.) zakończyliśmy omawianie lektury. 

Powrócimy do imiesłowów (przysłówkowych), ale będą to konstrukcje z tymi częściami 

mowy. Zagadnienia nie są łatwe. Proszę zatem o wyjątkową koncentrację. 

Chcę jeszcze umówić się z Wami na test całoroczny, proponuję wtorek, 09.06. 

Zagadnienia prześlę niebawem, bo rozumiem, że w Dniu Dziecka (ode mnie dla Was  

gorące życzenia) pewnie na nie byście nie spojrzeli. 

 

Temat: Imiesłowowy równoważnik zdania. 

            Wypowiedzenia z imiesłowowymi równoważnikami zdań - ćwiczenia. 

 

Proszę zanotować i jeszcze raz z ogromnym skupieniem przeczytać poniższe informacje. 

Imiesłowowy równoważnik zdania to takie wypowiedzenie, które zamiast orzeczenia 

zawiera imiesłów przysłówkowy: 

- współczesny, np. czytając książkę, 

- uprzedni, np. dotarłszy na miejsce lub zrobiwszy zadanie. 

Imiesłowowy równoważnik zdania jest zawsze podrzędny w stosunku do zdania, 

którego jest określeniem. Na wykresie zaznaczamy go linią falistą. 

  Przyszedłszy ze szkoły (kiedy?), zauważył zmiany.  

imiesłowowy równoważnik zdania podrzędnego okolicznikowego czasu  

Tę samą informację możemy wyrazić następująco: 

Kiedy przyszedł ze szkoły, zauważył zmiany. 

UWAGA! 

W wypowiedzeniach złożonych z imiesłowowym równoważnikiem zadnia podrzędnego 

zarówno imiesłów, jak i orzeczenie w zdaniu nadrzędnym  muszą odnosić się do tego  

samego podmiotu, np.: 

Czytając gazetę, siedziała na fotelu.  Porównaj: Kiedy czytała gazetę (ona), 

siedziała na fotelu (ona). 

Źle: Idąc po drodze, padał deszcz. 

ZAPAMIĘTAJ! 

Oddzielamy przecinkiem imiesłowowy równoważnik zdania, jeśli jest wtrącony 

- 

z dwóch stron. np.  Myśląc pozytywnie, pomagasz sobie.  Wyszła, nie zostawiwszy 

wiadomości. 

Ania, napisawszy wypracowanie, zaczęła bawić się z bratem. 

Jeśli ktoś z Was nie potrzebuje, nie musi przepisywać przykładów; one tylko wyjaśniają 

w praktyce omawiane zagadnienia. 

Więcej szczegółów dotyczących powyższych zagadnień znajdziecie w podręczniku na str. 

284. i 302. 

 

 

 



Podane pary zdań pojedynczych połącz ze sobą, tworząc wypowiedzenie z imiesłowowym  

równoważnikiem zdania (wszędzie pojawią się imiesłowy przysłówkowe uprzednie). 

Wzór:  Usiadł na ławce. Odpoczywał.    Usiadłszy na ławce, odpoczywał. 

1. Skończył pracę. Odetchnął. 

2. Umył ręce. Usiadł do stołu. 

3. Przeczytał książkę. Oddał ją koledze. 

4. Odpoczął. Zabrał się do sprzątania. 

5. Spadł z drzewa. Złamał nogę.  

6. Zerwała kwiaty. Włożyła je do wazonu. 

7. Dostała prezent. Bardzo się ucieszyła. 

Dla utrwalenia proszę wykonać w zeszycie ćwiczeń zad.1./113. (falistą linią) oraz 

6.ab/115. 

Chętnym proponuję 7./115. Wszystko solidnie wykonujecie, do mnie tego nie przesyłacie. 

 

Dziękuję za zaangażowanie i pozdrawiam.  

p. Polak 


