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Klasa  VII - 22.05.20r.

Temat: Wypowiedzenie  z  imiesłowowym  równoważnikiem  zdania.

1. Przeczytaj.
Moi  drodzy, na  poprzednich  lekcjach  poznaliście  już  imiesłowy  przymiotnikowe 

( bierne  i  czynne )  oraz  przysłówkowe  ( współczesne  i  uprzednie ).
Dziś  będziemy  mówić  o  tak  zwanym  imiesłowowym  równoważniku  zdania - 

wierzcie  mi, że  to  tylko  tak  groźnie  i  nieprzystępnie  brzmi, a  w  praktyce  wcale  nie  
jest  takie  straszne.

Kiedy  mamy  do  czynienia  z  wypowiedzeniem  z  imiesłowowym  równoważnikiem  
zdania?
Wyobraźcie  sobie, że  mamy  zdania  złożone ( co  najmniej  2  czasowniki ). Pamiętacie, że  
jak  chcieliśmy  zrobić  wykres  takiego  zdania, to  najpierw  musieliśmy  podzielić  je  na  
dwie  części? Zobacz.

Na  czerwono  zostały  podkreślone  czasowniki  w  formie  osobowej. Zdanie  zostało  
podzielone  na  2  części, zgodnie  z  którymi  wykonany  taki  oto  wykres.

Wypowiedzenie  z  imiesłowowym  równoważnikiem  zdania  jest  bardzo  podobnie  
zbudowane - różnica  jest  taka, że  w  jednej  części  zdania  musi  występować  
czasownik  w  formie  osobowej, a  w  drugiej  imiesłów  przysłówkowy. 
Podobnie  też  wykonujemy  wykresy  takiego  zdania - należy  pamiętać, że  część  z  
imiesłowem  zawsze  będzie  na  dole  wykresu ( podrzędna )  i  zaznaczamy  ją  linią  falistą. 
Zobacz.

2. Zapisz  do  zeszytu.
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Wypowiedzenie  z  imiesłowowym  równoważnikiem  zdania  to  takie  wypowiedzenie, w  
którym  w  jednym  ze  zdań  składowych  występuje  imiesłów  przysłówkowy                                
( współczesny  lub  uprzedni ). Drugie  zdanie  składowe  zawiera  czasownik  w  formie  
osobowej.
Część  zawierająca  imiesłów - to  imiesłowowy  równoważnik  zdania  i  jest  on  zawsze  
podrzędny  w  stosunku  do  tej  części  zdania, która  zawiera  czasownik.
Na  wykresie  zaznaczamy  go  linią  falistą.

Przykłady  wypowiedzeń  z  imiesłowowym  równoważnikiem  zdania.
Oglądając  film, wybuchała  śmiechem.
Obejrzawszy  film, postanowiła  przeczytać  książkę.
Prasując  koszulę, oglądał  mecz.
Uprasowawszy  koszulę, poszedł  na  mecz.
Uciekł, nie  oglądając  się  za  siebie.

3. Przeczytaj.
W  jaki  sposób  to  zagadnienie  pojawia  się  na  egzaminie?
- bardzo  często  należy  wskazać  wypowiedzenie  z  imiesłowowym  równoważnikiem  
zdania,
- przekształcić  zdanie  złożone  w  zdanie  z  imiesłowowym  równoważnikiem,
- poprawić  błędnie  użyte  imiesłowy.

Ważne  kwestie  poprawnościowe  związane  z  imiesłowem  przysłówkowym.

1) Jeżeli  obie  czynności  w  zdaniu  odbywają  się  jednocześnie, to  oprócz  czasownika  
osobowego  stosujemy  imiesłów  współczesny.
np. Rozmawiając  z  koleżanką, myślał  o  wieczornym  meczu.

W  związku  z  tą  zasadą  należy  pamiętać, że  czas  trwania  czynności  wskazanej  w  obu  
częściach  zdania  powinien  być  zbieżny. Zobacz  na  przykład  błędu  w takiej  
konstrukcji: Będąc  uczniem, pojechał  na  mecz.  Będąc - czynność  trwająca  kilka  lat, 
pojechał - czynność  krótkotrwała  w  stosunku  do  pierwszej.

2) Jeśli  jedna  z  czynności  jest  wcześniejsza, to  używamy  imiesłowu  uprzedniego.
Obejrzawszy  mecz, zadzwonił  do  koleżanki - najpierw  obejrzał  mecz, później  dzwonił.
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3) Gdy  stosujemy  imiesłów  przysłówkowy, należy  pamiętać  o  tym, że  wykonawca  
czynności  w  obu  zdaniach  składowych  powinien  być  ten  sam.
Kibicując  na  meczu, skandowałem  hasła  dopingujące.
- wykonawcą  obu  czynności  jest - JA

błąd: Kibicując  na  meczu, były  skandowane  hasła... 
Kibicując - ja, skandowane - hasła - czyli  mamy  2  różne  podmioty ( wykonawców              
zdania )

Na  następnej  lekcji  przejdziemy  do  ćwiczeń  praktycznych  związanych  z  
imiesłowowym  równoważnikiem  zdania.


