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Klasa  VIII - 22.04.20r. 

 

Temat: Imiesłowowy  równoważnik  zdania - powtórzenie. 

 

Odpowiedzi  do  testu "Czego  chcesz  od  nas, Panie" 

1.-  B2; 2. -np. "Czego  chcesz  od  nas", "Złota  też  wiem, nie  pragniesz"; 3. - 

1P; 4. - D; 5. - C; 6. - D; 7. -np. każdy  element  rzeczywistości  ma  swoje 

miejsce; rzeki,  morza; porządek  dnia  i  nocy; porządek  czterech  pór  roku; 8. 

- 1P, 2F; 9. - 3F 

 

1. Przeczytaj. 

Kochani, przypomnimy  sobie  informacje  na  temat  imiesłowowego  

równoważnika  zdania. Bardzo  często  pojawia  się  on  na  egzaminie  w  

postaci  poleceń - przekształć  zdanie  tak, aby  zawierało  imiesłowowy  

równoważnik  zdania. 

 

Musicie  pamiętać, że  imiesłowowy  równoważnik  zdania  dotyczy  tylko  

imiesłowu  przysłówkowego. 

 

Przypominam: 

Imiesłów  przysłówkowy 

- współczesny - ąc, np. skacząc, ucząc 

-uprzedni - łszy, wszy, np. zrobiwszy, zjadłszy. 

 

W  zdaniu  część  z  imiesłowowym  równoważnikiem  zdania  zawsze  jest  

podrzędna, czyli  na  wykresie  schodkowym  znajduje  się  na  dole  i  jest  

oznaczony  linią  falistą. 

 

2. Zapisz  do  zeszytu. 

Zasady  tworzenia  wypowiedzeń  z  imiesłowowym  równoważnikiem  

zdania 

1) Imiesłowowy  równoważnik  zdania  i  zdanie  nadrzędne  muszą  mieć  

wspólnego  wykonawcę  czynności. Np. Ola  podziwiała  panoramę  miasta, 

stojąc  na  moście ( = Ola  podziwiała  panoramę  miasta  i  Ola  stała  na  

moście ) 

 

2) Orzeczenie  zdania  nadrzędnego  powinno  być  w  stronie  czynnej. 
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Np. Radek  słuchał, rozglądając  się  uważnie. 

 

3) Czynność  wyrażona  imiesłowem  przysłówkowym  współczesnym  musi  

być  jednoczesna  z  czynnością  wyrażoną  orzeczeniem. 

Np. Szli  polną  drogą, śmiejąc  się  głośno ( = równocześnie  szli  i  śmiali  się ) 

 

4) Czynność  wyrażona  imiesłowem  przysłówkowym  uprzednim  powinna  

być  wcześniejsza  niż  ta, o  której  informuje  orzeczenie  zdania  nadrzędnego. 

Np. Doszedłszy  do  domu, od  razu  zaczął  malować. ( najpierw  doszedł, 

potem  malował ). 

 

Ćwiczenia - przekształć  zdanie  złożone, na  zdanie  z  imiesłowowym  

równoważnikiem  zdania. 

 

Zapisz 

1) Zmartwiłam  się, gdy  się  dowiedziałam  o  wypadku. 

Zmartwiłam  się, dowiedziawszy  się  o  wypadku. 

 
 

2) Spędziłem  wieczór  w  domu  i  czytałem  książkę. 

Spędziłem  wieczór  w  domu, czytając  książkę. 

 

 
 

3) Gdy  szedłem  do  pracy, kupiłem  gazetę. 

Idąc  do  pracy, kupiłem  gazetę. 
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