
Klasa 7a, 7c 06.05.20 środa 

Dzień dobry       

Temat: Wszystko, co musisz wiedzieć o imiesłowach.  

1. „Rozłożymy” ten temat na kilka lekcji. 

2. Powolutku. Dziś teoria. Na pewno zrozumiesz.  

3. Proszę, przerysuj schemat do zeszytu. Część znasz, a imiesłowy będą dokładnie po 

narysowaniu schematu do zeszytu wyjaśnione.  

                        Czasownik  

 

                forma osobowa       forma bezosobowa (nieosobowa) 

 

 

                      bezokolicznik          formy „-no, -to”             imiesłów 

 

                                                                   przymiotnikowy          przysłówkowy 

 

                                                  czynny              bierny             uprzedni         współczesny  

 

4. Imiesłów to bezosobowa forma czasownika. Jedne mają cechy przymiotnika, drugie 

przysłówka. Najlepiej na przykładach. 

5. Imiesłowy przymiotnikowe: 

 

Zaimponował mi chłopak świetnie tańczący hip-hop.  

Tańczący  – zapytasz: jaki? Czyli byłby to przymiotnik. Ale: nazywa czynność, a czynność nazywa 

czasownik. Czyli: czasownik, który „pożyczył” trochę od przymiotnika. Jest to imiesłów 

przymiotnikowy czynny.  

 

Napisany przez ciotkę list wrzuciła do skrzynki pocztowej. 

Napisany – zapytasz: jaki? Czyli byłby to przymiotnik. Ale: nazywa czynność, a czynność nazywa 

czasownik. Czyli: czasownik, który „pożyczył” trochę od przymiotnika. Jest to imiesłów 

przymiotnikowy bierny.  

 



6. Kiedy bierny, kiedy czynny? Zwróć uwagę chłopak tańczy – jest czynny. List nie jest 

czynny, nic nie robi – został napisany przez ciotkę. Jest bierny.  

7. Na pewno w tym momencie przypomniała Ci się strona czynna i bierna. Przyda się potem.  

8. Imiesłowy przysłówkowe.  

 

Oglądając horror wcinał popcorn.  

Oglądając – zapytasz: kiedy? Czyli byłby to przysłówek. Ale: nazywa czynność. Czyli czasownik, 

który „pożyczył” trochę od przysłówka. Jest to imiesłów przysłówkowy współczesny. 

I od razu: dlaczego współczesny? Bo dzieje się to „współcześnie”, „jednocześnie” – w tym samym 

czasie ogląda i wcina.  

 

Przeczytawszy uważnie przepis, usmażyła jajecznicę. 

Przeczytawszy - zapytasz: kiedy? Czyli byłby to przysłówek. Ale: nazywa czynność. Czyli 

czasownik, który „pożyczył” trochę od przysłówka. Jest to imiesłów przysłówkowy uprzedni. 

I od razu: dlaczego uprzedni? Bo najpierw (uprzednio, wcześniej) przeczytała przepis, a potem 

usmażyła.  

9. Wróć do schematu w zeszycie i pod rodzajami imiesłowów wpisz przykłady zdań z 

konspektu.  

10. Bardzo trudno jest na odległość tłumaczyć pewne zagadnienia. Kiedy nie widzę Waszych 

twarzy, oczu … nie wiem, czy zrozumieliście. Długo myślałam, jak najprościej „wprowadzić” 

imiesłowy. Bardzo bym chciała, żeby mi się udało… 

11. Nie otwieraj dziś podręcznika. Spróbuj przeczytać całość jeszcze raz powoli.  

12. Ufam, że zrozumiałeś. Teraz już tylko zapamiętaj nowe nazwy.  

          Oraz:  

13. Upewniwszy się, że wszystko zrozumiałeś, podskocz z radości.  

14. Wykonaną pracę (wypracowanie z dwóch ostatnich lekcji) odeślij Irenie R.. 

15. Martwiącą się o Ciebie mamę, zapewnij, że dasz radę. 

16. Idąc spać, zgaś światło. 

   Milion serdeczności dla Ciebie i Twoich Rodziców.  😊 

 

 

 

 

 



 

 

 


