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Klasa  VII - 25.05.20r. 

 

Temat: Wypowiedzenie  z  imiesłowowym  równoważnikiem  zdania - 

ćwiczenia. 

 

1. Przeczytaj. 

Na  ostatniej  lekcji  dowiedzieliście  się, czym  jest  wypowiedzenie  z  

imiesłowowym  równoważnikiem  zdania.  

Przypomnijmy - to  taka  wypowiedź, w  której  w  jednym  ze  zdań  

składowych - zamiast  czasownika  w  formie  osobowej - znajduje  się  

imiesłów  przysłówkowy. 

 

Wykres  takiego  wypowiedzenia  wykonujemy  w  ten  sam  sposób  jak  

wykres  zdania  złożonego  podrzędnie ( schodki ) - z  tym, że  część  z  

imiesłowem  zawsze  jest  na  dole  wykresu. 

 

2. Ćwiczenie  na  rozgrzewkę. 

Przeczytaj  tekst  i  znajdź  w  nim  wypowiedzenia  z  imiesłowowym  

równoważnikiem  zdania. 

 

Międzyszkolny  mecz  siatkówki  był  bardzo  emocjonujący. Nasza  drużyna, 

zdobywszy  kilkupunktową  przewagę, grała  uważnie, utrzymując  jednak  

szybkie  tempo. Zagrywki  przeciwników  nie  były  groźne. Jednak  po  

pewnym  czasie  można  było  zaobserwować  zmęczenie  naszych  koszykarzy, 

którzy  wyraźnie  zwolnili, a  ich  ataki  nie  były  już  tak  skuteczne  jak  na  

początku. Natomiast  przeciwnicy  się  rozkręcili, zbliżając  się  do  

wyrównania. Na  szczęście  naszym  udało  się  do  końca  utrzymać  przewagę  

i  wygrać. 

 

Znaleźliście? 

Wypowiedzenia  z  imiesłowowymi  równoważnikami  w  tym  tekście  to: 

Nasza  drużyna, zdobywszy  kilkupunktową  przewagę, grała  uważnie, 

utrzymując  jednak  szybkie  tempo. 

 

Natomiast  przeciwnicy  się  rozkręcili, zbliżając  się  do  wyrównania. 

 

3. Zapisz  w  zeszycie. Są  to  przykładowe  zdania  i  wykresy  do  nich. 
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1) Pies, widząc  swoje  odbicie, wyobrażał  sobie  jakieś   przerażające  zwierzę. 

 

 
( mamy  tu  do  czynienia  ze  zdaniem  wtrąconym ) 

 

2) Uciekł, nie  napiwszy  się  wody. 

 

 
3) Dopiero  pokonawszy  lęk, rzucił  się  do  ucieczki.  

 

 
 

4. Zapisz  w  zeszycie. Są  to  przykłady  poleceń  egzaminacyjnych. 

 

1) Przekształć  zdania  w  wypowiedzenia  z  imiesłowowym  

równoważnikiem  zdania. 

 

a) Kiedy  zapominamy  o  sobie, otwieramy  się  na  innych. 

Zapominając  o  sobie, otwieramy  się  na  innych. 

 

b) Kiedy  otworzymy  się  na  innych, otwieramy  sobie  drogę  do  mądrości. 

Otwierając  się  na  innych, otwieramy  sobie  drogę  do  mądrości. 

 

c) Zmartwiłam  się, gdy  się  dowiedziałam  o  wypadku. 

Zmartwiłam  się, dowiedziawszy  się  o  wypadku. 

 

d) Do  Polski  przyjechałem  bez  żadnego  celu. 

Do  Polski  przyjechałem, nie  mając  żadnego  celu. 

 

e) Patrzył  na  ten  obraz  z  podwórka  i  widział  tylko  trochę. 

Patrząc  na  ten  obraz  z  podwórka, widział  tylko  trochę. 
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