
 

Uczniowie klasy VII, 

poniżej zamieszczam instrukcje dotyczące samodzielnego opracowania i utrwalenia treści  

z zakresu języka polskiego w domu. Lekcje rozpisane są zgodnie z podziałem godzin 

(zawierają konkretne daty). Przypominam, że w środy mamy 2 godziny języka polskiego 

(zostało to tutaj uwzględnione). 

Gdybyście mieli jakieś pytania lub wątpliwości, zachęcam do kontaktu mailowego pod 

adresem: polski7@interia.pl lub za pośrednictwem grupy w komunikatorze Messenger. 

!Lekcje on-line! 

Od ubiegłego tygodnia rozpoczęliśmy lekcje on-line (w poniedziałki, środy i piątki – 

godzina 10:00). Wszelkie informacje dotyczące logowania do platformy, omawianych 

tematów otrzymujecie za pośrednictwem naszej prywatnej grupy (Messenger). 

 

Wydawnictwo GWO udostępniło dla Was podręcznik i zeszyt ćwiczeń (w formie  

on-line), z których możecie korzystać klikając w poniższe linki (jeżeli ktoś z Was pozostawił 

ćwiczenia w szkole, powinien wydrukować wyznaczone do uzupełnienia strony i wykonać 

zadania): 

- zeszyt ćwiczeń (https://flipbook.apps.gwo.pl/display/2752); 

- podręcznik (https://wpiszkod.gwo.pl/uzytkownik/zaloguj) – należy założyć konto podając adres  

e-mail i własne hasło oraz wpisując kod dostępu: JPOL-PODR-2020. 

 

W przypadku notatek, które samodzielnie musicie zredagować w domu, możecie skorzystać  

z przesłanych materiałów – wydrukować je i wkleić lub przepisać (wedle Waszego uznania). 

To co zostało zapisane kolorem zielonym powinno znaleźć się w zeszycie / pogrubione 

treści proszę wpisać na kolorowo. Informacje o zadaniach w zeszycie ćwiczeń zaznaczyłem 

na czerwono. 

Przypominam o rozwiązaniu quizu podsumowującego na platformie Quizizz, dzięki któremu 

możecie utrwalić zagadnienia omawiane od początku roku szkolnego 2019/2020: 

https://quizizz.com/join/quiz/5e6c8d53bab07d001bb9b85d/start 
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Lekcja  

(3 kwietnia 2020 r. - piątek) 

 Temat:  Wszystko, co musisz widzieć o imiesłowach. 

[Podręcznik s. 282 + ćwiczenia] 

 

1. Proszę o wpisanie (lub wklejenie) do zeszytu poniższej notatki: 

Nieosobowe formy czasownika: 

 bezokoliczniki (czasowniki zakończone na: -ć, -c, np. pisać, biec); 

 formy zakończone na: -no, -to (np. pominięto, napisano); 

 imiesłowy. 

 

 

 

(!!! KOLEJNA STRONA !!!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Podział imiesłowów. 

 

IMIESŁOWY 

(nieosobowe formy czasownika) 

 

 

PRZYMIOTNIKOWE 

 Odpowiadają na pytania: jaki?, jaka?, jakie? 

 Odmieniają się przez: przypadki, liczby  

i rodzaje. 

 Nie oznaczają stałej cechy, lecz nazywają 

cechę wynikającą z wykonywanej czynności, 

np. piszący chłopiec. 

PRZYSŁÓWKOWE 

 Odpowiadają na pytania: kiedy?, jak? 

 Są nieodmienne. 

 Nazywają w zdaniu dodatkową czynność 

(towarzyszącą czynności wyrażonej 

czasownikiem w formie osobowej), np. 

Szedł, uważnie rozglądając się dookoła. 

 

CZYNNE 

Informują o tym, że 

ktoś lub coś wykonuje 

określoną czynność  

w tym samym czasie 

co czynność, o której 

informuje czasownik  

w formie osobowej. 

 

Są zakończone na: 

- ący 

- ąca 

- ące 

 

np. 

malujący 

pisząca 

myślące 

 

BIERNE 

Informują o tym, że 

ktoś lub coś podlega 

czynności 

wykonywanej przez 

kogoś innego. 

 

Są zakończone na: 

- ny 

- na 

- ne 

- ty 

- ta 

- te 

 

np. 

zorientowany 

wezwana 

śpiewane 

rozbity 

zajęta 

myte 

 

WSPÓŁCZESNE 

Informują o tym, że 

dwie czynności 

odbywają się w tym 

czasie (czyli 

współcześnie wobec 

siebie). 

 

Są zakończone na: 

- ąc 

 

np. 

pisząc 

jedząc 

słuchając 

leżąc 

schodząc 

 

UPRZEDNIE 

Informują o tym, że 

czynność, o której się 

mówi, została 

wykonana wcześniej 

niż inna (czyli 

uprzednio). 

 

Są zakończone na: 

- wszy 

- łszy 

 

np. 

napisawszy 

zjadłszy 

wysłuchawszy 

położywszy 

 

 

Ćwiczenia (s. 101 – 102) 

 

PONIŻEJ DODATKOWA, SKRÓTOWA NOTATKA GRAFICZNA – można ją wydrukować  

i wkleić do zeszytu. 

 



 

 


