
17 kwietnia 2020r. 

Język polski 
Klasa 7b 

Temat: Imiesłowowy równoważnik zdania.  

 

Po tej lekcji powinniście: 

 umieć rozpoznać imiesłowowy równoważnik zdania, 

 umieć poprawnie zastosować imiesłów przysłówkowy w zdaniu, 

 znać zasady interpunkcji.  

 

Na poprzedniej lekcji poznaliście imiesłowy przysłówkowe. Wiecie już, że są 

imiesłowy przysłówkowe współczesne i uprzednie. Dzisiaj powiemy, jaką te 

formy pełnią funkcję. 

 
Wpiszcie do zeszytu: 

Imiesłów przysłówkowy razem ze swoimi określeniami pełni funkcję 

imiesłowowego równoważnika zdania podrzędnego.  
(o zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie uczyliście się we wcześniejszych klasach 

szkoły podstawowej. Proszę, przypomnijcie sobie w wolnej chwili wiedzę o tych zdaniach, 

np. z pomocą tej strony:https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-

zlozone-podrzednie/D15NBNgNG. To przyda sie także w klasie 8.) 

 

Zdanie złożone ma dwa orzeczenia. Chcąc prawidłowo zastosować imiesłów 

przysłówkowy, musimy stwierdzić, czy czynności, o których informuje zdanie, 

mogą być wykonane jednocześnie czy nie.  

 

Zapiszcie i zapamiętajcie!!! 

 

 imiesłowu współczesnego (zakończonego na –ąc) używamy wtedy, gdy 

mówimy o jednoczesności akcji, np. w zdaniu: 

 

Gotując obiad, słuchałam radia. (podkreślona część to imiesłowowy 

równoważnik zdania) 

(czyli: Kiedy gotowałam obiad, słuchałam radia.- gotowałam i słuchałam 

jednocześnie) 

 

 imiesłowu uprzedniego (zakończonego na –wszy, -łszy) używamy 

wtedy, gdy czynność wyrażona imiesłowem poprzedza czynność 

wyrażoną osobową formą czasownika, np. w zdaniu: 

 

Dorota, ugotowawszy obiad, wyszła na zakupy. (podkreślona część to 

imiesłowowy równoważnik zdania) 

(czyli: Kiedy Dorota ugotowała obiad, wyszła na zakupy.- najpierw ugotowała, potem 

wyszła) 

 

Stosując imiesłowowy równoważnik zdania, trzeba pamiętać, że 

imiesłowowy równoważnik zdania od zdania nadrzędnego oddziela się 

zawsze przecinkiem (przykłady podane powyżej- przecinek na czerwono). 

https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/D15NBNgNG
https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/D15NBNgNG


 

Aby wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania było 

poprawne, w zdaniu nadrzędnym i w imiesłowowym równoważniku zdania 

musi być ten sam podmiot:  
 

Gotując obiad, słuchałam radia. (ja gotowałam -  ja słuchałam) 

Dorota, ugotowawszy obiad, wyszła na zakupy. (Dorota ugotowała - 

Dorota wyszła) 

 

Informacje na temat imiesłowowego równoważnika zdania są też w podręczniku 

str.167- przeczytajcie. 

 

Ćwiczenia do wykonania w zeszycie. 

Ćwiczenie 1 

W podanych zdaniach podkreśl imiesłowowe równoważniki zdania. 

 

1. Będąc w Warszawie, zwiedziła Stare Miasto. 

2. Przeczytawszy cykl powieści Alfreda Szklarskiego, postanowił zostać 

podróżnikiem. 

3. Uspokoiwszy się trochę, dalej opowiadał. 

4. Stał, rozglądając się wokoło.  
[Język polski 1. Zeszyt ćwiczeń dla ucznia. Operon.] 

Ćwiczenie 2 

Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi utworzonymi od podanych 

czasowników. 

 

1. Mama, (wracać) …………………. do domu, robi zakupy. 

2. Maciek, (wrócić) ……………………. do domu, wyprowadzi psa na 

spacer. 

3. Uczniowie, (pisać) ……………………. wypracowania, często korzystają 

ze słowników.  

4. Dziewczynki, (napisać) ……………………… zaproszenia, wręczyły je 

nauczycielom. 

5. (nieść) …………………… ciężkie plecaki, turyści wspinali się na szczyt. 

6. Sekretarka, (zanieść) ……………………….. dokumenty do pokoju szefa, 

wróciła do pracy przy komputerze. 

7. Dzieci, (jeść) ………………… zupę mleczną, często grymaszą. 

8. Goście, (zjeść) …………………. obiad, wyszli do ogrodu. 
[Język ojczysty. Podręcznik do kształcenia językowego dla klasy drugiej gimnazjum, WSiP]  

 

 


