
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 w czasie przyszłym. 

 

A. Ja będę/będzie czytać książki przygodowe. 

B. Ty będziecie/będziesz jeść lody truskawkowe. 

C. On będą/będzie grać na skrzypcach. 

D. Ona będę/będzie śpiewać piosenkę. 

E. My będziemy/będzie spacerować po parku. 

F. Wy będą/będziecie zwiedzać zabytki. 

G. Oni będą/będę rozmawiać z nauczycielem. 

H. One będziemy/będą sprzątać pokój. 

 

Zadanie 2 

Proszę zmienić zdania według wzoru. 

 

Ona będzie pisała wypracowanie. 

Ona będzie pisać wypracowanie 

 

A. My będziemy malowali obraz. 

B. Ty będziesz jeździł na rowerze. 

C. Ja będę szyła sukienkę. 

D. Wy będziecie grabili liście. 

E. Oni będą nurkowali w morzu. 

 

Zadanie 3 

Proszę zmienić zdania według wzoru. 

 

On będzie pracować w ogródku. 

On będzie pracował w ogródku. 

 

A. Ja (masc.) będę grać w piłkę nożną. 

B. One będą gotować obiad. 

C. My (masc.) będziemy sklejać model samolotu. 

D. Wy (masc.) będziecie opowiadać baśnie. 

E. Ty (femin.) będziesz pić herbatę z cytryną. 

 

 

 



Zadanie 4 

Przeczytaj poniższy tekst, a następnie zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe lub F- jeśli 

fałszywe. 

 

Królewicz i królewna obchodzili trzecią rocznicę swego małżeństwa przyjęciem, na które 

sprosili całą rodzinę. Jeden z wujków królewny, który właśnie przyjechał z Ameryki, gdzie 

był profesorem filozofii, przy sposobności pobytu w ojczyźnie wziął udział w tym przyjęciu i 

wdał się w dłuższą pogawędkę z młodą parą. 

 

A. Pogawędka z młodą parą była krótka.   P/F 

B. Na przyjęcie została zaproszona cała rodzina.  P/F 

C. Królewicz i królewna obchodzili rocznicę zaręczyn. P/F 

D. Wuj królewny był magistrem filozofii.   P/F 

E. Z Ameryki przyjechał wuj królewny.   P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Ja będę czytać książki przygodowe. 

B. Ty będziesz jeść lody truskawkowe. 

C. On będzie grać na skrzypcach. 

D. Ona  będzie śpiewać piosenkę. 

E. My będziemy spacerować po parku. 

F. Wy będziecie zwiedzać zabytki. 

G. Oni będą rozmawiać z nauczycielem. 

H. One będą sprzątać pokój. 

 

Zadanie 2 

A. My będziemy malować obraz. 

B. Ty będziesz jeździć na rowerze. 

C. Ja (fem.) będę szyć sukienkę. 

D. Wy będziecie grabić liście. 

E. Oni będą nurkować w morzu. 

 

Zadanie 3 

A. Ja (masc.) będę grał w piłkę nożną. 

B. One będą gotowały obiad. 

C. My (masc.)będziemy sklejali model samolotu. 

D. Wy (masc.) będziecie opowiadali baśnie. 

E. Ty (femin.)będziesz piła herbatę z cytryną. 

 

Zadanie 4 

A. F. 

B. P. 



C. F. 

D. F. 

E. P. 

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

 

Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

W podanych wyrazach podkreśl litery. 

 

J j 

Jacek, jabłko, jajko, jaskinia, Jerzy, junior, jaskółka 

 

K k 

Katarzyna, kaktus, kakao, kapelusz, kiwi, kok, komiks 

 

L l 

Leon, laptop, las, lalka, lokomotywa, lustro, luty 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

 

J j 

Jacek, jabłko, jajko, jaskinia, Jerzy, junior, jaskółka 

 

K k 

Katarzyna, kaktus, kakao, kapelusz, kiwi, kok, komiks 

 

L l 

Leon, laptop, las, lalka, lokomotywa, lustro, luty 

 


