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1. a) Odszukaj w poniższym tekście wszystkie imiesłowy przymiotnikowe. 

Podkreśl je.
Bitwa pod Grunwaldem była największą batalią stoczoną w średniowiecznej Euro-

pie. Krążyły rozmaite pogłoski dotyczące liczby uczestników. Opowiadano o garstce 
rycerzy krzyżackich próbujących powstrzymać nawałę pogan dowodzonych przez nie-
dawno ochrzczonego Jagiełłę udającego tylko chrześcijańskiego króla. Do decydujące-
go starcia doszło 15 lipca. Na polach grunwaldzkich zebrało się około 20 tysięcy Krzy-
żaków oraz ponad 30 tysięcy żołnierzy sprzymierzonych wojsk polskich i  litewskich 
wspomaganych przez oddziały ruskie, czeskie i tatarskie. Wojska zakonne uformowane 
w kolumny długo czekały na rozpoczęcie walki. Król Władysław Jagiełło nie dał się 
sprowokować poselstwu przybywającemu z dwoma nagimi mieczami. Koło południa 
na zmęczonych upałem rycerzy krzyżackich ruszyła polska konnica. Rozpoczęła się 
dramatyczna walka. Krzyżacy rozbili skrzydło litewskie, upadła na ziemię wielka cho-
rągiew ziemi krakowskiej symbolizująca wojsko polskie, polski król miał jednak odwo-
dy. Wojska krzyżackie zostały otoczone i rozgromione.

b) Wskaż liczbę użytych w tekście imiesłowów przymiotnikowych czynnych i bier-
nych, a dowiesz się, w którym roku stoczono opisaną bitwę. 

A. 9 imiesłowów czynnych, 6 biernych – 1405 rok.
B. 6 imiesłowów czynnych, 9 biernych – 1410 rok.
C. 7 imiesłowów czynnych, 7 biernych – 1415 rok.

2. Uzupełnij tekst. 

Wpisz w luki imiesłowy utworzone od czasowników podanych w nawiasach. Imie-
słowom nadaj odpowiednią formę gramatyczną.

Bitwa pod Wiedniem przyniosła królowi Janowi III Sobieskiemu historyczną sła-

wę. 12 września 1683 roku piechota polska, austriacka i  niemiecka (wspomagać) 

 przez artylerię wypierała (nacierać)  

Turków. Konieczny był pośpiech, bo (oblegać)  stolica Au-

strii z  trudem odpierała ataki wojsk Kara Mustafy. Atak polskiej husarii był (miaż-

dżyć)  . Sobieski został (okrzyknąć)  

obrońcą chrześcijaństwa. Król nie odniósłby zwycięstwa bez doskonale (zorga-
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nizować)  wywiadu. Przez cały czas był (informować) 

 o  sytuacji w  (okrążyć)  Wied-

niu. Kurierem był między innymi Jerzy Franciszek Kulczycki, który wraz z  (towa-

rzyszyć)  mu sługą przekraczał linię wroga (przebrać) 

 za Turka. To właśnie on znalazł w (zdobyć)  

obozie tureckim worki pełne (pachnieć)  ziaren kawy. Miesz-

kańcy (oswobodzić)  Wiednia podziękowali Polakowi, któ-

ry w  (ofiarować)  mu kamienicy założył pierwszą w Wiedniu  

kawiarnię. 

3. Uzupełnij luki. 

Zapisz wyrażenia z  imiesłowami przymiotnikowymi utworzonymi od podanych 
czasowników.

Przykład: zwyciężać – rycerze zwyciężający wroga

zastanawiać się  – 

przeanalizować  – 

liczyć się  – 

odznaczyć  – 

zmagać się  – 

zdobyć – 

Przekształć zdania podrzędnie złożone przydawkowe w  zdania pojedyncze, 
w których przydawka jest wyrażona imiesłowem przymiotnikowym. 

Nie zmieniaj szyku podanych wypowiedzeń.

Przykład: Sukces, który odniósł król Jagiełło, zadziwił wszystkich.
 Sukces odniesiony przez króla Jagiełłę zadziwił wszystkich.

Husaria hetmana Chodkiewicza, która walczyła pod Kircholmem w 1605 roku,  
zmiażdżyła przeważające siły Szwedów.
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Zwycięska bitwa morska, którą Polacy stoczyli ze Szwedami w 1627 roku, odbiła się 
szerokim echem w całej Europie.

Panorama Racławicka, którą namalowali Jan Styka i Wojciech Kossak, upamiętnia czy-
ny bohaterów narodowych: Tadeusza Kościuszki i Bartosza Głowackiego.

Zwycięstwo nad Armią Czerwoną, które wojsko polskie odniosło w 1920 roku, określo-
no mianem Cudu nad Wisłą.

a) Wypisz z podanego tekstu imiesłowy przymiotnikowe. 

Zapisz je w takiej kolejności, w jakiej występują w tekście.
Bitwa stoczona pod Trafalgarem w 1805 roku była kluczową bitwą morską podczas wo-
jen napoleońskich. Francuzi zwlekający z atakiem ponieśli klęskę. Dzięki walce wygra-
nej przez Anglików rozpoczęła się hegemonia Wielkiej Brytanii na morzach świata.

b) Podaj bezokolicznikową formę czasowników, od których powstały użyte w tekście 
imiesłowy.

c) Zapisz formanty, za pomocą których zostały utworzone imiesłowy.

a) Podkreśl czasownik, od którego nie można utworzyć imiesłowu przymiotni-
kowego biernego.

przegrać    wycofać    walczyć    otoczyć

b) Podkreśl czasownik, od którego nie można utworzyć imiesłowu przymiotniko-
wego czynnego.

nacierać    wygrać    bronić się    przegrywać


