
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 uzupełnić tekst odpowiednimi formami. 

 

A. Podarowałam prezent ......................................... (moja dobra koleżanka). 

B. Kasia zrobiła zakupy ........................................... (swoja babcia). 

C. Mama przeczytała książkę ................................... (córka). 

D. Ewa pożyczyła pieniądze ..................................... (młodszy brat). 

E. (Chłopiec) ......................... podobają się piękne krajobrazy. 

 

Zadanie 2 

Zaimka w nawiasie użyj w formie celownika. 

 

A. (Ja) ............. nie wolno jeść słodyczy. 

B. Po obejrzeniu filmu było .......... (my) wesoło. 

C. (Ty) .............. już nigdy nic nie powiem. 

D. Czy nie zdarzyło się .............. (wy) spóźnić? 

E. Lubię ............... (oni) opowiadać ciekawe historie. 

 

Zadanie 3 

Proszę ułożyć pytania do podkreślonych słów. 

 

A. Krzyś pokazał koledze zdjęcia. 

B. Dam kwiaty siostrze. 

C. Wynajęła pokój dziewczynie. 

D. Przyglądał się drzewom. 

E. Marek pomógł sąsiadowi. 

 

Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

Cebula przywędrowała do nas z Azji. Jest uprawiana od co najmniej 5 tysięcy lat. Jej kuzyna - 

czosnek - uważa się za naturalny antybiotyk. Jest wszechstronnym lekiem, niszczy bakterie, 

wirusy, grzyby, a nawet tasiemce i glisty. Zbawiennie działa na przewód pokarmowy, układ 

oddechowy, serce i układ krążenia. Niestety, związki siarki, które również zawiera, 

zostawiają po sobie bardzo intensywny zapach... Tak musieli pachnieć starożytni Egipcjanie, 

dla których czosnek był jednym z głównych składników pożywienia. 

 



A. Czosnek niszczy m.in. bakterie, ale odporne na jego działanie są wirusy. P/F 

B. Czosnek ma wiele podobieństw do cebuli.     P/F 

C. Ma dobroczynny wpływ na funkcjonowanie m.in. układu krążenia.  P/F 

D. Czosnek odznacza się mocnym zapachem.     P/F 

E. Czosnku nie znano w starożytnym Egipcie.       P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Podarowałam prezent  mojej dobrej koleżance.  

B. Kasia zrobiła zakupy  swojej babci. 

C. Mama przeczytała książkę  córce.  

D. Ewa pożyczyła pieniądze młodszemu bratu.  

E. Chłopcu podobają się piękne krajobrazy. 

 

Zadanie 2 

A. Mnie  nie wolno jeść słodyczy. 

B. Po obejrzeniu filmu było nam wesoło. 

C. Tobie już nigdy nic nie powiem. 

D. Czy nie zdarzyło się wam spóźnić? 

E. Lubię  im opowiadać ciekawe historie. 

 

Zadanie 3 

A. Krzyś pokazał koledze zdjęcia. 

Komu Krzyś pokazał zdjęcia? 

B. Dam kwiaty siostrze. 

Komu dam kwiaty? 

C. Wynajęła pokój dziewczynie. 

Komu wynajęła pokój? 

D. Przyglądał się drzewom. 

Czemu się przyglądał? 

E. Marek pomógł sąsiadowi. 

Komu pomógł Marek? 

 

Zadanie 4 

A. F 

B. P 

C. P 

D. P 

E. F 

 

 

 

 



Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

Wpisz w puste miejsca nazwy dni tygodnia. 

 

poniedziałek .......... środa..........piątek..........niedziela. 

 

Zadanie 2 

Który to dzień tygodnia? 

 

A. poniedziałek to ............ dzień tygodnia. 

B. niedziela to .................. dzień tygodnia. 

C. wtorek to ..................... dzień tygodnia. 

D. sobota to ..................... dzień tygodnia. 

E. czwartek to ................. dzień tygodnia. 

F. piątek to ...................... dzień tygodnia. 

G. środa to ...................... dzień tygodnia. 

 

Zadanie 3 

Odpowiedz na pytania. 

 

A. Czy to jest sobota? 

 

     sobota  

 

B. Czy to jest piątek? 

 

   czwartek    

 

C. Czy to jest poniedziałek? 

 

poniedziałek       

 

D. Czy to jest wtorek? 

 

  środa     

 

E. Czy to jest niedziela? 

 

      niedziela 

 

 

 

 



ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

poniedziałek wtorek  środa czwartek piątek sobota niedziela. 

 

Zadanie 2 

A. poniedziałek to  pierwszy dzień tygodnia. 

B. niedziela to  siódmy  dzień tygodnia. 

C. wtorek to  drugi dzień tygodnia. 

D. sobota to  szósty  dzień tygodnia. 

E. czwartek to  czwarty dzień tygodnia. 

F. piątek to piąty dzień tygodnia. 

G. środa to trzeci dzień tygodnia. 

 

Zadanie 3 

A. Czy to jest sobota? 

Tak, to jest sobota. 

     sobota  

 

B. Czy to jest piątek? 

Nie, to nie jest piątek. To jest czwartek. 

   czwartek    

 

C. Czy to jest poniedziałek? 

Tak, to jest poniedziałek. 

poniedziałek       

 

D. Czy to jest wtorek? 

Nie, to nie jest wtorek. To jest środa. 

  środa     

 

E. Czy to jest niedziela? 

Tak, to jest niedziela. 

      niedziela 

 

 


