
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 zastosować poprawną formę. 

 

A. Marysia szuka (książka) ............................................. 

B. Witek szuka (notes) .................................................... 

C. Jadzia szuka (torebka) ................................................ 

D. Bożena szuka (parasol) .............................................. 

E. Marcin szuka (telefon) ............................................... 

 

Zadanie 2 

Proszę zastosować poprawną formę. 

 

A. Iza słucha (koncert) ................................................. 

B. Jola słucha (opowiadanie) ....................................... 

C. Kasia słucha (audycja) ............................................ 

D. Magda słucha (muzyka) ......................................... 

E. Kamila słucha (baśń) .............................................. 

 

Zadanie 3 

Proszę zastosować poprawną formę. 

 

A. Ala boi się (pies) ................................................. 

B. Bartek boi się (pająk) .......................................... 

C. Michał boi się (burza) ......................................... 

D. Tymek boi się (choroba) ..................................... 

E. Wiktor boi się (ciemność) ................................... 

 

Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

Mama zostawiła mi na kartce spis rzeczy, które mam ze sobą zabrać. Gdybym jednak chciał 

to wszystko zabrać, musiałbym załadować pół wagonu towarowego. Postanowiłem więc 

zapakować się systemem harcerskim. Położyłem na podłodze plecak, otworzyłem szafę i 

zacząłem wrzucać rzeczy, które uważałem za niezbędne. [...] Potem wskoczyłem w stare 

dżinsy, naciągnąłem harcerską bluzę, przypiąłem do pasa finkę i poczułem się tak szczęśliwy, 

jakbym już był w Szczecinie. 

 



A. Bohater zapakował rzeczy do plecaka.    P/F 

B. Chłopiec był już w Szczecinie.     P/F 

C. Bohater zapakował rzeczy zgodnie z zaleceniami mamy. P/F 

D. Chłopiec ubrany był w harcerską bluzę i nowe dżinsy.  P/F 

E. Przy pakowaniu chłopiec zastosował system harcerski.  P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Marysia szuka  książki. 

B. Witek szuka  notesu. 

C. Jadzia szuka torebki. 

D. Bożena szuka  parasola. 

E. Marcin szuka  telefonu. 

 

Zadanie 2 

A. Iza słucha koncertu. 

B. Jola słucha opowiadania. 

C. Kasia słucha audycji. 

D. Magda słucha muzyki. 

E. Kamila słucha baśni. 

 

Zadanie 3 

A. Ala boi się psa. 

B. Bartek boi się pająka. 

C. Michał boi się burzy. 

D. Tymek boi się choroby. 

E. Wiktor boi się ciemności. 

 

Zadanie 4 

A. P. 

B. F. 

C. F. 

D. F. 

E. P. 

 

Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

Wpisz poprawną formę. 

 

Przykład 

To jest Włoch. 

On mówi po włosku. 



 

A. To jest Francuz. 

On mówi po .................................... 

B. To jest Niemiec. 

On mówi po .................................... 

C. To jest Polak. 

On mówi po ..................................... 

D. To jest Rosjanin. 

On mówi po .................................... 

E. To jest Hiszpan. 

On mówi po ..................................... 

 

Zadanie 2 

Wpisz poprawną formę. 

 

Przykład 

Czy on mówi po portugalsku? 

Tak, on mówi po portugalsku. 

 

A. Czy on mówi po litewsku? 

B. Czy on mówi po angielsku? 

C. Czy on mówi po ukraińsku? 

D. Czy on mówi po czesku? 

E. Czy on mówi po grecku? 

 

Zadanie 3 

Wpisz poprawną formę. 

 

Przykład 

Czy on mówi po portugalsku? 

Nie, on nie mówi po portugalsku. 

 

A. Czy on mówi po litewsku? 

B. Czy on mówi po angielsku? 

C. Czy on mówi po ukraińsku? 

D. Czy on mówi po czesku? 

E. Czy on mówi po grecku? 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. To jest Francuz. 

On mówi po francusku. 

B. To jest Niemiec. 



On mówi po niemiecku. 

C. To jest Polak. 

On mówi po polsku. 

D. To jest Rosjanin. 

On mówi po rosyjsku. 

E. To jest Hiszpan. 

On mówi po hiszpańsku. 

 

Zadanie 2 

A. Czy on mówi po litewsku? 

Tak, on mówi po litewsku. 

B. Czy on mówi po angielsku? 

Tak, on mówi po angielsku. 

C. Czy on mówi po ukraińsku? 

Tak, on mówi po ukraińsku. 

D. Czy on mówi po czesku? 

Tak, on mówi po czesku. 

E. Czy on mówi po grecku? 

Tak, on mówi po grecku. 

 

Zadanie 3 

A. Czy on mówi po litewsku? 

Nie, on nie mówi po litewsku. 

B. Czy on mówi po angielsku? 

Nie, on nie mówi po angielsku. 

C. Czy on mówi po ukraińsku? 

Nie, on nie mówi po ukraińsku. 

D. Czy on mówi po czesku? 

Nie, on nie mówi po czesku. 

E. Czy on mówi po grecku? 

Nie, on nie mówi po grecku. 

 

 

 


