
Na końcu języka  

 

Wprawki, ćwiczenia, zadania 

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

udostępniać materiałów osobom trzecim. 

 

Zadanie 1 

Proszę wybrać odpowiedni przyimek. 

 

A. Marysia wraca do/na domu. 

B. Dziewczyny idą od/z kina. 

C. Michał jest u/w lekarza. 

D. Marta jedzie w/do dentysty. 

E. Grześ idzie w/na basen. 

 

Zadanie 2 

Proszę wstawić przyimek do lub na. 

 

A. Zosia idzie ..... koleżanki ..... imieniny. 

B. Witek idzie ..... teatru ..... przedstawienie. 

C. Krzyś jedzie ..... konferencję ..... Warszawy. 

D. Alicja idzie ..... sklepu ..... zakupy. 

E. Babcia idzie ..... parku. 

 

Zadanie 3 

Proszę wstawić przyimek w lub nad. 

 

A. Lubię spędzać wakacje ..... górach i ..... morzem. 

B. Nocą ..... głowami turystów migotały gwiazdy. 

C. ..... brzegiem morza bawiły się dzieci. 

D. Bartosz pojechał ..... Himalaje. 

E. ..... ogrodzie zoologicznym przyszły na świat pingwiny. 

 

Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

Nawet stojący samochód jest pożeraczem przestrzeni. W Polsce boks garażowy dla jednego 

wozu zajmuje powierzchnię równą około trzydziestu procentom przeciętnej powierzchni 

mieszkaniowej właściciela. Biologiczny i kulturowy wpływ samochodu na człowieka, 

zarówno dodatni,  jak i ujemny, jest niełatwy do ogarnięcia. Liczby jego ofiar, zabitych i 

rannych, nie sposób zlekceważyć. Właściciele wozów notują szybszy przybytek wagi niż ci, 

którzy drogę do pracy i z pracy przebywają pieszo. 

 



A. Ludzie poruszający się pieszo mogą wolniej przybierać na wadze.   P/F 

B. Wpływ samochodu na człowieka ma charakter tylko kulturowy.   P/F 

C. Stojący samochód ogranicza przestrzeń człowieka.     P/F 

D. Wpływ samochodu na życie człowieka jest zarówno korzystny jak i niekorzystny.  P/F 

E. Ofiarami wypadków samochodowych są zabici i ranni.     P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Marysia wraca do domu. 

B. Dziewczyny idą z kina. 

C. Michał jest u lekarza. 

D. Marta jedzie do dentysty. 

E. Grześ idzie na basen. 

 

Zadanie 2 

A. Zosia idzie do koleżanki na imieniny. 

B. Witek idzie do teatru na przedstawienie. 

C. Krzyś jedzie na konferencję do Warszawy. 

D. Alicja idzie do sklepu na zakupy. 

E. Babcia idzie do parku. 

 

Zadanie 3 

A. Lubię spędzać wakacje w górach i nad morzem. 

B. Nocą nad głowami turystów migotały gwiazdy. 

C. Nad brzegiem morza bawiły się dzieci. 

D. Bartosz pojechał w Himalaje. 

E. W ogrodzie zoologicznym przyszły na świat pingwiny. 

 

Zadanie 4 

A. P 

B. F 

C. P 

D. P 

E. P 

 

Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

W puste miejsca wpisz litery, aby powstały wyrazy. 

 

A. h ... lik ... pt ... r. 

B. t ... li ... an. 

C. ze ... ar ... k. 



D. cz ... kol ... da. 

E. s ... mol ... t. 

 

Zadanie 2 

Napisz wyrażenia. 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

To mama To tata To auto Lale Ali Pies Toli 

 

A. 1. .......... 6. .......... 

B. 3. .......... 2. .......... 

C. 5. .......... 4. .......... 

D. 9. .......... 8. .......... 

E. 7. .......... 10. ......... 

 

ODPWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. helikopter. 

B. tulipan. 

C. zegarek. 

D. czekolada. 

E. samolot. 

 

Zadanie 2 

A. To auto. 

B. To mama. 

C. To tata. 

D. Pies Ali. 

E. Lale Toli. 

 


