
Sprawdź popranie wykonane zadania ☺ 

 

1.  Podane zdania przekształć w zeszycie tak, by wystąpił w nich imiesłów. Podkreśl i nazwij użyte 

imiesłowy. 

a) Gdy rolnik skończył orkę, wrócił do domu. 

Rolnik , skończywszy orkę , wrócił do domu. –imiesłów przysłówkowy uprzedni 

b) Spowodował wypadek, gdyż bawił się niewypałem. 

Spowodował wypadek,  bawiąc się niewypałem.    - imiesłów przysłówkowy współczesny 

c) Władza, którą sprawowali królowie elekcyjni, spowodowała upadek kraju. 

Władza sprawowana przez królów elekcyjnych, spowodowała upadek kraju.     -  imiesłów 

przymiotnikowy bierny 

d) Harcerz, który składa wieniec pod pomnikiem, mieszka w tym bloku. 

Harcerz składający wieniec pod pomnikiem, mieszka w tym bloku. -  imiesłów przymiotnikowy  

czynny 

e) Szedł drogą i nucił piosenkę. 

Idąc drogą , nucił piosenkę.           imiesłów przysłówkowy uprzedni  

f) Gdy opuścił dom, skierował się na przystanek autobusowy. 

Opuściwszy dom, skierował się na przystanek autobusowy.  imiesłów przysłówkowy uprzedni 

 

 

2.  Podane zdania są błędne. Popraw błędy i wyjaśnij na czym polegają. 

a) Kłóciwszy się głośno, zegar wybił 17.00.  

Błąd: kłóciwszy- imiesłów przysł. uprzedni- muszą być ci sami wykonawcy, czynność jest wcześniej 

wykonana 

Poprawnie: Kłócił się głośno , a zegar  wybił 17.00. 

b) Czytawszy książkę, robił notatki. 

Błąd: czytawszy- imiesłów przysłówkowy uprzedni- czynność przez niego nazywana wydarzyła się 

wcześniej. Nie może czytać i robić notatki. 

Poprawnie: Kiedy przeczytał książkę , robił notatki. 

c) Piotrek pijąc kawę, oglądał telewizję. 

Błąd: pijąc –im. przysł. współczesny, ten sam podmiot, ale różna długość trwania czynności – 

dysproporcja trwania czynności 

Kiedy Piotrek pił kawę , oglądał telewizję. 



 

d) Będąc w przedszkolu, tato kupił mi komputer. 

Błąd: będąc- imiesłów przysłówkowy współczesny- różne podmioty, a musi być ten sam  

Poprawnie: Kiedy byłem w przedszkolu, tato kupił mi komputer. 

 

e) Doszedłszy do przystanku, nadjechał autobus. 

Błąd:  Doszedłszy- im. przysłówkowy uprzedni- musi być ten sam podmiot przy tym imiesłowie 

Poprawnie: Gdy doszedłem do przystanku, nadjechał autobus. 

 

f) Idąc przez most, wiatr zerwał mi czapkę. 

Błąd:  Idąc - imiesłów przysłówkowy współczesny-  jeden wykonawca, a jest dwóch- ja i wiatr oraz 

dysproporcja czasowa- szedłem długo , a zerwał wiatr nagle- czynność krótkotrwała 

Poprawnie: Kiedy szedłem przez most, wiatr zerwał mi czapkę. 


