
Temat: Błędy językowe z imiesłowami. 

 

Na koniec tygodnia proponuję Wam lekcję dotyczącą poprawności językowej. Mówić 
będziemy o błędach, które popełniamy, gdy niewłaściwie użyjemy imiesłowu. 

Przypomnę Wam najpierw, co to jest imiesłów. 

Imiesłów to nieosobowa forma czasownika. Wyróżniamy imiesłowy przymiotnikowe                
i przysłówkowe. Te zaś dzielą się w następujący sposób: 

a) Imiesłowy przymiotnikowe: 
 Czynne,  np. malujący, szyjąca, fruwające; 
 Bierne, np. malowany, wydana, zapisane, zepsuta, rozdarte. 

b) Imiesłowy przysłówkowe: 
 Współczesne, np. słuchając, śpiewając, idąc, próbując; 
 Uprzednie, np. spojrzawszy, otworzywszy, spostrzegłszy, wyszedłszy. 

Błędy, o których dziś będziemy mówić, dotyczą użycia imiesłowów przysłówkowych. 

 

Idąc ulicą, wiatr zerwał mi czapkę. 

Powyższe zdanie jest błędne. Otóż można z niego wywnioskować, że to wiatr szedł ulicą          
i zerwał czapkę autorowi powyższego zdania. Tego typu błędy językowe popełniamy,          
gdy w zdaniu złożonym funkcję jednego z orzeczeń pełni imiesłów (w tym przypadku wyraz 
‘idąc’). Używając w zdaniu imiesłowów, należy stosować dwie reguły poprawnościowe: 

 

I. W zdaniu złożonym wykonawca czynności wyrażonej imiesłowem i czynności 
wyrażonej orzeczeniem musi być ten sam. 

Wskazane wcześniej błędne zdanie ‘Idąc ulicą, wiatr zerwał mi czapkę’, można poprawnie 
przekształcić tak: 

       Idąc ulicą, zgubiłem czapkę. 

[Ja szedłem (ulicą) i ja zgubiłem (czapkę)] 

Zdanie to brzmiałoby również poprawnie, gdybyśmy zastąpili imiesłów orzeczeniem 
czasownikowym: 

Gdy szedłem ulicą, wiatr zerwał mi czapkę. 



II. Między orzeczeniem a czynnością wyrażoną imiesłowem musi być zachowana 
relacja czasowa: 
 Gdy czynności wykonywane są jednocześnie, używamy imiesłowu 

przysłówkowego współczesnego (z końcówką –ąc); 

Np. Ania, stojąc przy biurku, czytała gazetę. (Czyli Ania stała w czasie czytania – 
jednoczesność czasowa). 

 Gdy czynności wykonywane są w różnym czasie, używamy imiesłowu 
przysłówkowego uprzedniego (z końcówką –łszy, –wszy); 

Np. Przeczytawszy gazetę, Ania wstała. (Czyli Ania najpierw przeczytała gazetę,     
a potem wstała – następstwo czasowe). 

 

ĆWICZENIE: 

Mając na uwadze dwie wcześniej przedstawione reguły poprawnościowe, popraw błędy     
w poniższych zdaniach. 

 

Pierwsza reguła: 

1. Usiadłszy na ławce, zaczął padać deszcz. 
2. Będąc małym dzieckiem, matka opowiadała mu bajki. 
3. Wszedłszy na salę, wszystkie miejsca były już zajęte. 
4. Otworzywszy okno, oślepiło mnie słońce. 

 

Druga reguła: 

1. Oglądawszy swój ulubiony serial, robiła sweter na drutach. 
2. Ukończył studia, pisząc pracę dyplomową. 
3. Magda słuchała z zaciekawieniem tej historii, popijawszy gorącą herbatę. 
4. Odprowadzając koleżankę, wrócił do domu. 

 

Poprawne zdania prześlij, proszę, na adres: agga.wika@gmail.com do 27.05.2020r. 

 

 


