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Imiesłowy przymiotnikowe czynne (active adjectival participles) to słowa pochodzące od 

czasownika, które funkcjonują w języku jak przymiotniki.  
Na przykład: robiący, śmiejący się, biegający 

Jak je tworzymy? 
To bardzo łatwe! Potrzebujemy 3. osoby liczby mnogiej czasu przeszłego czasowników niedokonanych 

(robią, śmieją się, biegają – nie: zrobią!) i końcówki -cy.  

1. robią+ cy = robiący 

2. śmieją się + cy = śmiejący się 

3. biegają + cy = biegający 

(Wyjątek: być -> będący) 

Końcówkę  -cy możemy zmieniać w zależności od rodzaju, liczby i przypadku. 

Mężczyzna, który pali papierosy to palący mężczyzna, a kobieta, która pali papierosy to paląca kobieta. A 

dziecko? Dziecko, które pali papierosy to ................................. dziecko.  

Łatwe prawda? To teraz ćwiczymy! 
 

1.Transformacja. Przekształć zdania tak, żeby użyć imiesłowu. 
 

1. Kobieta, która teraz spaceruje z dzieckiem po parku, uciekła wczoraj z więzienia. 

 

........................................................................................................................................................... 

2. Dzieci, które codziennie jedzą lody, nie są zdrowe. 

 

........................................................................................................................................................... 

3. Sąsiadki, które spędzają dzień na balkonie, są lepsze niż kamery. 

 

........................................................................................................................................................... 

4. Ludzie, którzy uprawiają sport, żyją dłużej. 

 

........................................................................................................................................................... 

5. Uczniowie, którzy słuchają podkastu Polski Daily, zdają dobrze egzamin. 

 

........................................................................................................................................................... 

6. Ojciec, który kupuje dziecku prezenty, nie musi być dobrym ojcem. 

 

........................................................................................................................................................... 

7. Koty, które śpią cały dzień, mają życie jak w Madrycie.* 

 

........................................................................................................................................................... 

8. Tematy, które sprawiają trudność studentom to zwykle przypadki i aspekt. 
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........................................................................................................................................................... 

9. Mężczyźni, którzy wszystko konsultują z mamą, są maminsynkami.  

 

........................................................................................................................................................... 

10. Dziewczyna, która mieszka w moim mieszkaniu, nie jest moją żoną. 

 

........................................................................................................................................................... 

11. Polacy, którzy emigrują, szukają lepszej jakości życia. 

 

........................................................................................................................................................... 

12. Współlokator, który zostawia pusty karton mleka w lodówce, musi przez miesiąc myć naczynia. 

 

........................................................................................................................................................... 

13. Pracownik, który zawsze się spóźnia, nie dostanie awansu. 

 

........................................................................................................................................................... 

14. Złodziej, który kradnie rowery w Warszawie, mieszka w moim bloku. 

 

........................................................................................................................................................... 

15. Osoba, która pije codziennie 2 litry wody, musi często robić siku. 

 

........................................................................................................................................................... 

 

* życie jak w Madrycie to wyrażenie, które znaczy, że ktoś ma dobre, przyjemne życie.  

2.Zamień czasownik z nawiasu na imiesłów. Pamiętaj o prawidłowej końcówce! 
 

1. Widziałam wczoraj twojego męża ............................... (całować) swoją sekretarkę!  

2. Marzę o kobiecie .................................... (przygotowywać) mi zdrowe obiady, a nie tłuste kotlety. 

3. Mikołaj nic nie przynosi dzieciom ..................................... (kłócić się) codziennie z rodzicami. 

4. Dlaczego nie dałeś złotówki bezdomnemu ..................................... (siedzieć) przed sklepem? 

5. Czekam na żonę .......................................... (szukać) od trzech godzin idealnej sukienki do opery. 

6. Mam dość swojej siostry  ...................................... (opowiadać) o tym, ile zarabia jej mąż! 

7. Kupisz mi robota ..................................... (odkurzać) i ................................ (myć) podłogę? 

8. Podobają mi się kobiety ...................................... (nosić) długie włosy i dużo kolczyków. 

9. Rozmawiałem już chyba z wszystkimi potencjalnymi klientami ................................ (brać) udział 

w targach. 

10. Makaron wrzucamy do ...........................................(gotować się) wody, a nie do zimnej! 

11. Krystyna bardzo lubiła patrzeć na ..................................... (opalać się) młodych mężczyzn. 

12. Wbiegliśmy w ostatniej chwili do .................................. (odjeżdżać) pociągu. 

13. Dzieci ...........................(iść) do szkoły bały się ...................................(szczekać) psa. 
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14. Mama dała ..................................(płakać) dziecku smoczek, ale to nic nie dało. 

15. Paulina trzymała kciuki za studentów ................................ (zdawać) w sobotę egzamin. 
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Odpowiedzi 
1.1.Kobieta spacerująca, 2. Dzieci jedzące, 3. Sąsiadki spędzające, 4. Ludzie uprawiający, 5. 

Uczniowie słuchający, 6. Ojciec kupujący, 7. Koty śpiące, 8. Tematy sprawiające, 9. Mężczyźni 

wszystko konsultujący, 10. Dziewczyna mieszkająca, 11. Polacy emigrujący, 12. Współlokator 

zostawiający, 13. Pracownik zawsze się spóźniający, 14. Złodziej kradnący, 15. Osoba pijąca 

 

2.1Całującego, 2. Przygotowującej, 3. Kłócącym się, 4. Siedzącemu, 5. Szukającą, 6. 

Opowiadającej, 7. Odkurzającego, myjącego, 8. Noszące, 9. Bioracymi, 10. Gotującej się, 11. 

Opalających się, 12. Odjeżdżającego, 13. Idące, szczekającego, 14. Płaczącemu, 15. zdających 
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