
Na końcu języka  

 

Wprawki, ćwiczenia, zadania 

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

udostępniać materiałów osobom trzecim. 

 

Zadanie 1 

Podane rzeczowniki proszę wpisać w odpowiednie miejsca. 

 

oko, sól, kurczak, pies, zwierzę, akwarium, noc, szuflada, wiatr, telefon, ucho, kobieta, 

mężczyzna, niemowlę, czekolada 

 

A. rodzaj męski - 

B. rodzaj żeński -  

C. rodzaj nijaki - 

 

Zadanie 2 

Do rodzaju męskiego proszę dopisać jego żeński odpowiednik. 

 

A. nauczyciel - 

B. lekarz - 

C. kucharz - 

D. prezenter - 

E. dyrektor - 

F. dziennikarz - 

G. policjant - 

H. ogrodnik - 

 

Zadanie 3 

Do rodzaju żeńskiego proszę dopisać jego męski odpowiednik. 

 

A. dentystka - 

B. pielęgniarka - 

C. urzędniczka - 

D. kelnerka - 

E. projektantka - 

F. śpiewaczka - 

G. sprzedawczyni - 

H. aktorka - 

 

 

 

 

 



Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

Pies domowy jest potomkiem dzikich wilków i szakali - chociaż tylko owczarek niemiecki 

przypomina je wyglądem. Człowiek wyhodował ponad 400 ras psów - od wielkich chartów 

afgańskich po maleńkie chihuahua. Nie wszystkie psy służą wyłącznie przyjemności i 

rozrywce. Wiele z nich wykonuje różne prace - pilnuje stada, strzeże własności i służy za 

przewodnika niewidomym. Całe grupy ras takich jak wyżły, charty i teriery wyhodowane 

zostały do polowań - zwane są psami myśliwskimi. 

 

A. Psy służą wyłącznie przyjemności.  P/F 

B. Wyżły, charty, teriery to psy myśliwskie.  P/F 

C. Psy mogą wykonywać różne prace.  P/F 

D. Każdy pies jest tej samej wielkości.  P/F 

E. Wilk jest potomkiem psa domowego.  P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. rodzaj męski - kurczak, pies, wiatr, telefon, mężczyzna 

B. rodzaj żeński - sól, noc, szuflada, kobieta, czekolada 

C. rodzaj nijaki - oko, zwierzę, akwarium, ucho, niemowlę 

 

Zadanie 2 

A. nauczyciel - nauczycielka 

B. lekarz - lekarka 

C. kucharz - kucharka 

D. prezenter - prezenterka 

E. dyrektor - dyrektorka 

F. dziennikarz - dziennikarka 

G. policjant - policjantka 

H. ogrodnik - ogrodniczka 

 

Zadanie 3 

A. dentystka - dentysta 

B. pielęgniarka - pielęgniarz 

C. urzędniczka - urzędnik 

D. kelnerka - kelner 

E. projektantka - projektant 

F. śpiewaczka - śpiewak 

G. sprzedawczyni - sprzedawca 

H. aktorka - aktor 

 



Zadanie 4 

A. F. 

B. P. 

C. P. 

D. F. 

E. F. 

 

Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

Proszę odpowiedzieć na pytanie. 

Przykład 

Czy to jest Basia? 

Tak, to jest Basia. 

Nie, to nie jest Basia. 

 

A. Czy to jest Janek. 

B. Czy to jest Ela. 

C. Czy to jest Bożena. 

D. Czy to jest Grześ. 

E. Czy to jest Kasia. 

 

Zadanie 2 

Proszę uzupełnić. 

 

A. imiona - 

B. nazwiska - 

 

Jolanta Nowak, Kowalska Maria, Myśliwiec Piotr, Kuk Maciej, Stanisław Binczycki 

 

Zadanie 3 

Proszę odpowiedzieć na pytanie. 

 

Przykład 

Czy ty masz na imię Marek? 

Tak, mam na imię Marek. 

Nie, nie mam na imię Marek. 

 

A. Czy ty masz na imię Mateusz? 

B. Czy ty masz na imię Przemek? 

C. Czy ty masz na imię Zosia? 

D. Czy ty masz na imię Natalia? 

E. Czy ty masz na imię Krystyna? 



 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Czy to jest Janek. 

Tak, to jest Janek. 

Nie, to nie jest Janek. 

 

B. Czy to jest Ela. 

Tak, to jest Ela.  

Nie, to nie jest Ela. 

 

C. Czy to jest Bożena. 

Tak, to jest Bożena. 

Nie, to nie jest Bożena. 

 

D. Czy to jest Grześ. 

Tak, to jest Grześ. 

Nie, to nie jest Grześ. 

 

E. Czy to jest Kasia. 

Tak, to jest Kasia. 

Nie, to nie jest Kasia. 

 

Zadanie 2 

A. imiona - Jolanta, Maria, Piotr, Maciej, Stanisław. 

B. nazwiska - Nowak, Kowalska, Myśliwiec, Kuk, Binczycki. 

 

Zadanie 3 

A. Czy ty masz na imię Mateusz? 

Tak, mam na imię Mateusz. 

Nie, nie mam na imię Mateusz. 

 

B. Czy ty masz na imię Przemek? 

Tak, mam na imię Przemek. 

Nie, nie mam na imię Przemek. 

 

C. Czy ty masz na imię Zosia? 

Tak, mam na imię Zosia. 

Nie, nie mam na imię Zosia. 

 

D. Czy ty masz na imię Natalia? 

Tak, mam na imię Natalia. 

Nie, nie mam na imię Natalia. 



 

E. Czy ty masz na imię Krystyna? 

Tak, mam na imię Krystyna. 

Nie, nie mam na imię Krystyna. 

 

 


