
Na końcu języka  

 

Wprawki, ćwiczenia, zadania 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można 

udostępniać materiałów osobom trzecim. 

 

Na końcu języka  

 

Wprawki, ćwiczenia, zadania 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można 

udostępniać materiałów osobom trzecim. 

 

Zadanie 1 

Wybierz odpowiednią formę czasownika. 

 

A. Kasia jemy/je/jedzą bułkę z szynką. 

B. Ja lubię/lubi/lubią spacerować po parku. 

C. Oni chodzicie/chodzą/chodzę na kurs z języka polskiego. 

D. My świetnie śpiewa/śpiewamy/śpiewają piosenki. 

E. Wy robicie/robią/robię dzisiaj zakupy? 

 

Zadanie 2 

Zmień podane zdania.  

Przykład: Mówię po polsku. Znam język polski. 

 

A. Mówię po hiszpańsku. ................................................ 

B. Mówisz po francusku. .................................................. 

C. Kasia mówi po rosyjsku. ............................................. 

D. My mówimy po niemiecku. ........................................ 

E. Wy mówicie po  włosku. .............................................. 

 

Zadanie 3 

Zmień podane zdania. 

Przykład: Znam język angielski. Mówię po angielsku. 

 

A. Znam język portugalski. ..................................... 

B. Wy znacie język grecki. ..................................... 

C. Znasz język arabski. ........................................... 

D. Ona zna język polski. ......................................... 

E. My znamy język słowacki. .................................. 

 

 

 

 



Dla dzieci 

Zadanie 1 

W podanych wyrazach podkreśl litery: 

 

A, a 

Ala, autobus, adres, antena, arbuz, album, auto 

 

B, b 

Barbara, borowik, banan, buty, borsuk, buda, biurko 

 

C, c 

Celina, cebula, cytryna, cerata, cokół, cesarz, centrum 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ  

 

Zadanie 1 

Wybierz odpowiednią formę czasownika. 

 

A. Kasia je bułkę z szynką. 

B. Ja lubię spacerować po parku. 

C. Oni chodzą na kurs z języka polskiego. 

D. My świetnie śpiewamy  piosenki. 

E. Wy robicie  dzisiaj zakupy? 

 

Zadanie 2 

Zmień podane zdania.  

Przykład: Mówię po polsku. Znam język polski. 

 

A. Mówię po hiszpańsku. Znam język hiszpański. 

B. Mówisz po francusku. Znasz język francuski. 

C. Kasia mówi po rosyjsku. Kasia zna język rosyjski. 

D. My mówimy po niemiecku. My znamy język niemiecki. 

E. Wy mówicie po  włosku. Wy znacie język włoski. 

 

Zadanie 3 

Zmień podane zdania. 

Przykład: Znam język angielski. Mówię po angielsku. 

 

A. Znam język portugalski. Mówię po portugalsku. 

B. Wy znacie język grecki. Wy mówicie po grecku. 

C. Znasz język arabski. Mówisz po arabsku. 

D. Ona zna język polski. Ona mówi po polsku 

E. My znamy język słowacki. My mówimy po słowacku. 

 



Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

W podanych wyrazach podkreśl litery: 

 

A, a 

Ala, autobus, adres, antena, arbuz, album, auto 

 

B, b 

Barbara, borowik, banan, buty, borsuk, buda, biurko 

 

C, c 

Celina, cebula, cytryna, cerata, cokół, cesarz, centrum 

 

 

 

 


