
 

Klasa VIII a – koło języka polskiego  
16.03.2020  r  

 

W ramach samodzielnej pracy w domu uczniowie zobowiązani są do powtórzenia zagadnień 

dotyczących imiesłowów. (Materiał przerabiany w klasie siódmej, ćwiczenia z tej tematyki były 

wykonywane podczas lekcji języka polskiego oraz zajęć koła języka polskiego )  

 

Przypominam!  

 

Imiesłowy przymiotnikowe – służą do określania rzeczownika, ale pochodzą od czasownika i 

oznaczają czynność lub stan. 

 

 Imiesłowy przymiotnikowe czynne, np. stojący, śpiewająca 

  Końcówki  -ący, -ąca, -ące 

 

 Imiesłowy przymiotnikowe bierne, np. zakochany, uszyte 

 Końcówki: -ny, -na, -ne; -ty, -ta, -te. 

 

Imiesłowy przysłówkowe odpowiadają na pytania przysłówka.   

 

Imiesłów przysłówkowy współczesny informuje o tym, że dwie czynności dzieją się w tym 

samym czasie, np. Słuchając muzyki, wystukiwała rytm.  

 

Imiesłów przysłówkowy uprzedni informuje o tym, że czynność, o której się mówi, została 

wykonana wcześniej niż inna (czyli uprzednio), np. Wysłuchawszy koncertu, wyłączyła radio.  

 

 

Zadania do samodzielnego wykonania :  
 

1. Podkreśl imiesłowy przymiotnikowe.         
  

trudny, wypożyczone, zadany, nabity, czerwony, spalony, plastikowy, malujący, wysoki,  napisany, 

jesienny  

  

2. Przekształć zdania złożone w zdania pojedyncze o tej samej treści, zastępując podkreślone 

wyrazy imiesłowami przymiotnikowymi.         
  

Baśnie czytane w dzieciństwie są utworami, które zwykle głęboko zapadają w pamięć.  

  

................................................................................................................................................................  

  

Mężczyzna czytał artykuł, który opisywał losy jeńców wojennych.  

  

................................................................................................................................................................  

  

 

3. Z podanych zdań wypisz imiesłowy przysłówkowe.       
  

Odrobiwszy lekcje, poszedł do kina na interesujący film.  Rozmawiając z nią, ciągle żuł gumę. 

Przeczytawszy artykuł, podzielił się sensacyjnymi informacjami z kolegą.  

  



imiesłowy przysłówkowe współczesne – ……….................................................................................. 

imiesłowy przysłówkowe uprzednie – ………......................................................................................  

  

4. Przekształć podane zdania w zdania o tej samej treści z użyciem imiesłowów 

przysłówkowych. 
 

Kiedy wracałem do domu, wstąpiłem do sklepu.  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Gdy zrobił zadania, głośno odetchnął. 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

 

Proszę odpowiedzi wysłać pocztą elektroniczną na adres – frach.renata@spkleszczow.pl. W tytule 

wiadomości proszę wpisać Imiesłowy – koło języka polskiego.  Na Wasze prace czekam do 

23.03.2020 r. do godz. 12.00. W razie pytań proszę o kontakt przez messengera lub pocztę 

elektroniczną. Życzę owocnej pracy !  
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