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Klasa VII - 13.05.20r. 

 

Temat: Wszystko, co  musisz  wiedzieć  o  imiesłowach.  

 

1. Zadanie  na  środę - 20  maja. Przeczytaj  "Latarnika" 

 

W  załączniku  przesyłam  Wam  nowelę  H. Sienkiewicza  "Latarnik" - jest  to  nasza  

lektura  obowiązkowa, ma  zaledwie  9  stron. Proszę, żebyście  ją  na  środę  przeczytali - 

wtedy  w  ramach  lekcji  zadam  Wam  kilka  pytań  sprawdzających  jej  znajomość - 

będzie  to  kartkówka. 

 

 Jeśli  ktoś  chce, to  może  "Latarnika"  odsłuchać, zaraz  podam  Wam  link. Samo  

nagranie  trwa  około  40  minut, więc  podejrzewam, że  większości  z  Was  szybciej  

pójdzie  czytanie  niż  słuchanie. 

 

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/?gclid=EAIaIQobChMIg97k9O6t6QIVx6gYCh1psgztEAAYASAAEgIQ7_

D_BwE 

 

Czytając  zwróćcie  uwagę  na: 

- gdzie  rozgrywa  się  akcja, 

- dlaczego  nikt  nie  chciał  się zgłosić  do  pracy  na  latarni, 

- dlaczego  główny  bohater  chciał  pracować  na  latarni, 

- jakich  zawodów  podejmował  się  główny  bohater  przed  zostaniem  latarnikiem  i  

dlaczego  tak  często  je  zmieniał, 

- jaka  była  reakcja  bohatera, na  polską  książkę, którą  przeczytał  i  jaki  był  efekt  tego  

czytania. 

 

2. Przypominam  o  zadaniu  na  piątek - odpowiedzi  na  10  pytań. 

Część  z  Was  już  to  zadanie  do  mnie  przesłała. Jeśli  ktoś  już  je  zrobił, nie  musi  

czekać  z  jego  przesłaniem  do  ostatniej  chwili :) 

 

3. Przeczytaj - dziś  poznasz  nową  część  mowy. 

Moi  drodzy, na  dzisiejszej  lekcji  pokażę  Wam  czym  są  imiesłowy. To  nie  jest  tak, że  

do  tej  pory  ich  nie  używaliśmy - robiliśmy  to, ale  omijaliśmy  ich  fachowe  

nazewnictwo. Niektóre  z  nich  są  bardzo  podobne  do  przymiotników, więc  na  pewnym  

etapie  nauki  właśnie  z  tymi  częściami  mowy  mogliście  je  kojarzyć, np. jaki? czytający, 

czytany. 

 

 Imiesłowy  nie  są  samodzielnymi  częściami  mowy, a  jedynie  formami  

gramatycznymi  czasownika. Różnią  się  od  pozostałych  form  czasownikowych  tym, że  

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/?gclid=EAIaIQobChMIg97k9O6t6QIVx6gYCh1psgztEAAYASAAEgIQ7_D_BwE
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik/?gclid=EAIaIQobChMIg97k9O6t6QIVx6gYCh1psgztEAAYASAAEgIQ7_D_BwE


2 
 

nie  odmieniają  się  przez  osoby - są  podobnie  jak  bezokolicznik  formami  

nieosobowymi.  

Dzielą  się  na  dwie  grup: 

- imiesłowy  przymiotnikowe, 

- imiesłowy  przysłówkowe. 

 

 Poznasz  je  po  charakterystycznych  końcówkach, o  których  zaraz  Wam  

opowiem  i  po  tym, że  są  formą  czasownika - pochodzą  od  niego, np. malujący - 

malować, czytany - czytać, widząc - widzieć, przeczytawszy - przeczytać. 

 

Kochani, nie  ma  zmiłuj - żeby  poprawnie  wskazać  przysłówki  i  ich  typ, będziecie  

musieli nauczyć  się  na  pamięć  ich  końcówek  i rodzajów. 

 

 Zagadnienia  dotyczące  imiesłowów  bardzo  często  pojawiają  się  na  egzaminie, 

dotyczą  np. rozpoznania  imiesłowu  albo  przekształcania  zdania  z  imiesłowem - nie  jest  

to  trudne, ale  jak  nie  utrwalicie, będziecie  mieć  z  tym  problemy. Przykładowe  zadania  

pokażę  Wam, jak  dokładnie  omówimy  wszystkie  tematy  lekcyjne  związane  z  

imiesłowami. 

 

4. Zapisz  w  zeszycie. 

Imiesłowy  są  nieosobowymi  formami  czasownika. Dzielimy  je  na  2  grupy: 

 

1) 

Imiesłowy  przymiotnikowe 

                                                              
   czynne        bierne 
  - ący, ąca, ące   - ny, na, ne, ty, ta, te 

         

              np. malujący     np. czytany, czytana, czytane 

     malująca           rozbity, rozbita, rozbite 

     malujące      

Imiesłowy przymiotnikowe  czynne: pokazują  cechę  osoby, która  wykonuje  czynność. 

Imiesłowy  przymiotnikowe  bierne: wskazują  cechy  osób  lub  przedmiotów, które  

podlegają  jakiejś  czynności. 

Imiesłowy  przymiotnikowe  odmieniają  się  jak  przymiotniki - przez  przypadki, liczby, 

rodzaje. 

 

Z  przeczeniem  "nie" piszemy  je  łącznie, np. niemyty, niemówiący 

 

5. Przeczytaj 
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Poniżej  znajduje  się  przykładowa  odmiana  imiesłowu  przymiotnikowego  przez  

przypadki, liczby  i  rodzaje. 

 
 

Liczba pojedyncza                                   Liczba mnoga 

Przypadek Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki Rodzaj męskoosobowy** Rodzaj niemęskoosobowy 

M. zepsuty  zepsuta  zepsute  zepsuci  zepsute  

D. zepsutego  zepsutej  zepsutego zepsutych                                 

C. zepsutemu  zepsutej  zepsutemu  zepsutym  

 

Zapamiętaj.  

Aby  uniknąć  błędów  związanych  z  odróżnianiem  imiesłowów  przymiotnikowych  od  

przymiotników, należy  sprawdzić, czy  dany  wyraz  pochodzi  od  czasownika. Jeśli  tak - 

jest  to  imiesłów  przymiotnikowy. 

 

6. Zapisz  w  zeszycie 

2) 

Imiesłowy  przysłówkowe 

                      
    współczesne  uprzednie 

    - ąc    - łszy, wszy 

 

   np. czytając    np. zobaczywszy, przyszedłszy 

 

Imiesłowy  przysłówkowe  współczesne - występują   w  zdaniach, w  których  czynności, 

zdarzenia  dzieją  się  w  jednym  czasie, np. Idąc, jadł  lody. 

Imiesłowy  przysłówkowe  uprzednie - dotyczą  czynności  i  zdarzeń, które  zdarzyły  się  

wcześniej, niż  sytuacja  opisana  przez  czasownik  w  formie  osobowej, np. Przyszedłszy  

do  domu, przeczytałem  list ( najpierw  przyszedł  do  domu, potem  czytał  list ) 

Imiesłowy  przysłówkowe  są  nieodmienne. 

Z  przeczeniem  "nie"  piszemy  je  rozdzielnie. 

 


