
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 ułożyć słowa tak, aby powstały poprawne zdania. 

 

A. zupę, Marek, pomidorową, jeść, lubi 

B. Kasia, wycieczkę, do, pojechała, Zakopanego, na 

C. książek, nie, Wiki, przygodowych, czyta 

D. z, Na, piję, cytryną, śniadanie, herbatę 

E. samochodu, nie, Krzyś, ma 

 

Zadanie 2 

Proszę odpowiedzieć na pytania, używając właściwego przyimka oraz odpowiedniej formy 

rzeczownika podanego w nawiasie. 

 

A. Dokąd idzie Marysia? (kino). 

B. Dokąd oni idą? (sklep). 

C. Dokąd idzie Bartosz? (praca). 

D. Dokąd wy pójdziecie? (park). 

E. Dokąd idziesz? (uniwersytet). 

 

Zadanie 3 

Proszę zamienić podane zdania na zdania negatywne. 

 

A. Ja jestem w szkole. 

B. Ona jest na koncercie. 

C. Lubię Maćka. 

D. W lesie są grzyby. 

E. Przemek ma brata. 

 

Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

- (...) Jestem z zawodu lekarzem. Ale  zdarzyło mi się pełnić z konieczności służbę majtka na 

okrętach i znam się cokolwiek na tej sztuce. Wątpię jednak, czy moje umiejętności wystarczą, 

by sprostać tutejszym wodom. Wszak najmniejsze czółno w tym kraju równa się 

najpotężniejszemu okrętowi wojennemu w Anglii! A gdyby nawet sporządzono mi mały 

stateczek na miarę mego wzrostu i sił, drobna taka łupinka nie mogłaby się długo utrzymać na 



olbrzymich, niezmiernie głębokich i burzliwych rzekach w państwie waszej królewskiej 

mości (...). 

 

A. Bohater z zawodu jest marynarzem.  P/F 

B. Rzeki były niebezpieczne.    P/F   

C. Bohater doskonale znał się na żeglowaniu. P/F 

D. O wydarzeniach opowiada bohater.  P/F 

E. Wyraz 'sprostać' oznacza 'dać radę'.   P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Marek lubi  jeść zupę pomidorową.  

B. Kasia pojechała na wycieczkę do Zakopanego. 

C. Wiki nie czyta książek przygodowych.   

D. Na śniadanie piję herbatę z cytryną.   

E. Krzyś nie ma  samochodu. 

 

Zadanie 2 

A. Marysia idzie do kina. 

B. Oni idą do sklepu. 

C. Bartosz idzie do pracy. 

D. My pójdziemy do parku. 

E. Ja idę na uniwersytet. 

 

Zadanie 3 

A. Mnie nie ma w szkole. 

B. Jej nie ma na koncercie. 

C. Nie lubię Maćka.  

D. W lesie na ma grzybów. 

E. Przemek nie ma brata. 

 

Zadanie 4 

A. F 

B. P 

C. F 

D. P 

E. P 

 

 

 

 

 

 



Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

Wpisz literę, aby utworzyć poprawny wyraz. 

 

A. DOM/S. 

B. PŁ/KOT. 

C. SN/MOK. 

D. TULIPAM/N. 

E. DRZEW/ZO. 

 

Zadanie 2 

Proszę ułożyć słowa tak, aby powstały poprawne zdania. 

 

A. pije, Jola, sok. 

B. je, Julek, jajko. 

C. lata, sama. Osa 

D. tam, stoi. Tomek 

E. Ala, i, lody, lubi, czekoladę. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. DOM. 

B. PŁOT. 

C. SMOK. 

D. TULIPAN. 

E. DRZEWO. 

 

Zadanie 2 

A. Jola pije sok. 

B. Julek je jajko. 

C. Osa lata sama. 

D. Tomek tam stoi. 

E. Ala lubi lody i czekoladę. 

 

 

 

 

 

 


