
20 kwietnia 2020r. 

Język polski 

Klasa 7b 

 

Temat: Imiesłowowy równoważnik zdania -  ćwiczenia. 
 

 

Dzisiaj tylko ćwiczenia ;)  

Wykonajcie je w zeszycie i przyślijcie do mnie (do 24 kwietnia). Przyślijcie także dwa 

ćwiczenia poprzedniej lekcji. Sprawdzę je, zobaczę, jak radzicie sobie z imiesłowami 

i imiesłowowym równoważnikiem zdania.  

 

 

Ćwiczenie 1 

Każdą parę zdań przekształć w jedno zdanie złożone z imiesłowowym 

równoważnikiem zdania podrzędnego.  

 

Wzór: Turyści stali przed wejściem do schroniska. Turyści rozmawiali głośno.  

 Turyści, stojąc przed wejściem do schroniska, rozmawiali głośno.  

 

1. Turyści wędrują po górach. Turyści zachwycają się widokami. 

2. Studenci czekali na wyniki egzaminu. Studenci nerwowo chodzili po 

korytarzu. 

3. Ewa ukończyła naukę w gimnazjum. Ewa rozpoczęła naukę liceum. 

4. Piłkarze wybiegli na boisko. Piłkarze zaczęli rozgrywkę.  
[Podręcznik do kształcenia językowego, WSiP] 

 

Ćwiczenie 2 

Uzupełnij zdania imiesłowami przysłówkowymi (współczesnymi lub 

uprzednimi) utworzonymi od podanych bezokoliczników. 

 

bezokoliczniki: utrzymywać, wysłuchać, brać, powtarzać, wygłosić, znudzić się, 

wypowiadać się. 

 

Vademecum dobrego dyskutanta   

(vademecum to poradnik, przewodnik, informator w określonej dziedzinie.) 

 

A. …………………………… udział dyskusji, nie przerywaj innym. 

 

B. Zabieraj głos, …………………………………… uważnie wypowiedzi 

rozmówcy. 

 

 



C. ……………………………, formułuj komunikat jasno, precyzyjnie 

i zrozumiale. 

 

D. Staraj się mówić, ……………………………….. kontakt wzrokowy ze 

słuchaczami. 

 

E. Nie nudź innych, …………………………...... kwestie przedyskutowane. 

 

F. ………………………….., staraj się tego nie okazywać. 

 

G. …………………………… swój pogląd, posłuchaj, co inni mają 

dopowiedzenia.  
[Język polski, Gramatyka i stylistyka. kl.7, WSiP] 

 

Ćwiczenie 3 

Wstaw brakujące przecinki. 

 

1. Męczysz wzrok patrząc z bliska w telewizor. 

2. Rodzice przygotowując obiad dyskutowali zawzięcie. 

3. Tomek skończywszy studia został prawnikiem. 

4. Oglądał album ze zdjęciami przewracając powoli kolejne strony. 

5. Uczeń słuchając uwag nauczyciela spuścił głowę. 
[Język polski1. Zeszyt ćwiczeń. Operon.] 

 

Ćwiczenie 4 

Popraw błędy w podanych zdaniach. 

 

1. Szedłszy ulicą, spotkali znajomego. 

2. Idąc do szkoły, chwilo mi się jeść. 

3. Czytając książkę, rozbolała go głowa. 

4. Wracając z wakacji, nasz ojciec zachorował. 

5. Dochodząc do parku, rozszalała się wichura. 

6. Siedząc w pokoju, nagle zadzwonił telefon. 
[Język polski1. Zeszyt ćwiczeń. Operon.] 


