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1. Uzupełnij luki. 

Utwórz imiesłowy przysłówkowe współczesne lub uprzednie od czasowników w po-
niższych zwrotach.

Przykład: zajrzeć do pacjenta – zajrzawszy

zapytać o samopoczucie – 

mieć nadzieję – 

spełniać życzenia – 

zaglądać do chorego – 

pytać o plany – 

przekonać się o poprawie stanu zdrowia –  

spełnić wolę – 

Każde z podanych zdań pojedynczych – mówiących o marzeniach dzieci objętych 
opieką Fundacji „Mam Marzenie” – przekształć na wypowiedzenia złożone z imie-
słowowym równoważnikiem zdania. 

Zachowaj kolejność wypowiedzeń.

Patrzyła na ilustracje do baśni Kopciuszek. Śniła o królewskim balu.

Oglądała w telewizji program Śpiewać każdy może. Zapragnęła być jedną z jurorek.

Słuchała piosenek śpiewanych w studio. Postanowiła sama zaśpiewać.

5  4 .
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Wpatrywał się w ekran telewizora. Marzył o zobaczeniu delfinów na żywo.

Spacerowała brzegiem morza. W myślach widziała siebie jadącą na koniu wśród roz-
pryskujących się fal.

Z zazdrością spoglądał na laptop kolegi. Marzył o podobnym, umożliwiającym dostęp 
do sieci.

Podane zdania pojedyncze przekształć w wypowiedzenia złożone z  imiesłowo-
wym równoważnikiem zdania, tak aby powstała z nich logiczna historia. 

Nie zmieniaj kolejności zdań składowych.

Wysłuchałem wypowiedzi chorych dzieci o ich marzeniach. Zadzwoniłem do znajome-
go dyrektora dużej firmy.

Przygotowałem projekt. Umówiłem się na spotkanie. 

Przedstawiłem plan działania. Poprosiłem dyrektora o pomoc w realizacji projektu.

4. Przeczytaj tekst nakłaniający członków zarządu firmy do sfinansowania jednej z ak-
cji Fundacji „Mam Marzenie”.

Podkreśl w wypowiedzi wszystkie imiesłowowe równoważniki zdania.

Szanowni Państwo, 
jestem wolontariuszem Fundacji „Mam Marzenie”. Pragnę przybliżyć Państwu cele 

naszej fundacji i wyjaśnić, że zajmujemy się organizacją działań, dzięki którym jedno 
pragnienie dziecka nieuleczalnie chorego zostanie spełnione. Ze względu na Państwa 
otwartość wobec akcji charytatywnych organizowanych przez różne instytucje chciał-
bym prosić, aby Państwo i w tym roku okazali serce potrzebującym.
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Pozwolę sobie przedstawić krótką prezentację filmową, aby przekonać członków za-
rządu do podjęcia decyzji o wsparciu naszej fundacji. Przyjrzawszy się uważnie naszym 
podopiecznym, na pewno nie pozostaniecie Państwo bierni. Wysłuchawszy ich życzeń, 
będziecie zaskoczeni. Naprawdę niewiele trzeba, aby uszczęśliwić choć kilka osób.

Szanowni Państwo, trzeba podjąć szybką decyzję, zważywszy na stan dzieci. Nie-
którym zostało naprawdę niewiele czasu. Apeluję do Waszych serc i sumień.

5. Uzupełnij luki. 

Przekształć wypowiedzenia złożone z  imiesłowowym równoważnikiem zdania 
we wskazane zdania złożone.
Otrzymawszy fundusze na realizację projektu, mogłem spełnić marzenie chłopca.
zdanie złożone współrzędnie: 

Postanowiłem działać szybko, wiedząc, że mam niewiele czasu.
zdanie złożone podrzędnie:

Załatwiwszy wszystkie formalności w  biurze turystycznym, zadzwoniłem do matki 
dziecka.
zdanie złożone podrzędnie: 

Kupiłem bilet na ekspres, chcąc jak najszybciej dotrzeć do małego pacjenta.
zdanie złożone podrzędnie: 

Wybiegłszy z pociągu, gnałem co sił pod znany mi już adres.
zdanie złożone współrzędnie: 

Wręczając Maćkowi bilety na podróż marzeń, patrzyłem uważnie na jego reakcję.
zdanie złożone współrzędnie: 

Ujrzawszy rozradowaną twarz mojego podopiecznego, poczułem się szczęśliwy.
zdanie złożone podrzędnie: 
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6. Jakie zdania podrzędne okolicznikowe zostały zastąpione imiesłowowym równo-
ważnikiem zdania w poniższych wypowiedzeniach? 

Pod każdym wypowiedzeniem wskaż właściwy typ zdania okolicznikowego.

Chcąc okazać sympatię chorej koleżance, codziennie odwiedzaliśmy ją w szpitalu.
zdanie okolicznikowe czasu / sposobu / przyczyny

Agnieszka, czekając na nas, również się denerwowała.
zdanie okolicznikowe miejsca / czasu / celu

Nie mogąc się nas doczekać, wydzwaniała na nasze telefony komórkowe.
zdanie okolicznikowe przyczyny / warunku / sposobu

Idąc do jej sali, słyszeliśmy kolejno dzwonki telefonów.
zdanie okolicznikowe celu / sposobu / czasu

Wracając ze szpitala, rozmawialiśmy o sprawach innych niż choroba.
zdanie okolicznikowe warunku / celu / czasu

Przeczytaj podane zdanie i wskaż poprawne odpowiedzi na pytania.

Rozmyślając o chorej koleżance, przypomniała mi się pewna historia.

 Na czym polega błąd w powyższym zdaniu?
Został użyty niewłaściwy imiesłów przysłówkowy.
W wypowiedzeniach składowych występują różne podmioty. 

 Która wersja powyższego zdania jest poprawna?
Rozmyślawszy o chorej koleżance, przypomniała mi się pewna historia.
Gdy rozmyślałem o chorej koleżance, przypomniała mi się pewna historia. 

8. Podany tekst zawiera błędy interpunkcyjne. 

Wstaw przecinki tam, gdzie jest to konieczne.
Spotykając się z osobami ciężko chorymi zwykle nie wiemy jak się zachować. Roz-

mawiając z nimi często unikamy tematu choroby. Jednak zachowując się sztucznie nie 
znajdziemy wspólnego języka. Chory wyczuwszy fałsz odrzuci nasze dobre słowo. Jeśli 
zapadnie milczenie wszyscy poczują się źle. Dlatego nie wiedząc co mamy powiedzieć 
powinniśmy zdać się na intuicję.


