
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 przyporządkować wyrazy do punktów. Proszę pamiętać o odpowiedniej formie. 

 

chleb, krem, mapa, tort, pierścionek, naszyjnik, szampon, książka, ciasto, rogalik, bułka, 

obrączka, puder, atlas, ciastko 

 

A. W piekarni możemy kupić: 

B. W perfumerii możemy kupić: 

C. W księgarni możemy kupić: 

D. W cukierni możemy kupić: 

E. U jubilera możemy kupić: 

 

Zadanie 2 

Proszę podkreślić poprawne wyrazy. 

 

A. W sklepie spożywczym możemy kupić masło/rower. 

B. W pasmanterii możemy kupić czasopismo/wstążkę. 

C. W sklepie papierniczym możemy kupić mąkę/zeszyt. 

D. W sklepie AGD możemy kupić pralkę/kiełbasę. 

E. W sklepie sportowym możemy kupić piłkę/mikrofalówkę. 

 

Zadanie 3 

Proszę dokończyć. 

 

A. karp, łosoś, makrela, pstrąg to ............................................. 

B. ananas, jabłko, czereśnia, mandarynka to ............................. 

C. jogurt, kefir, śmietana, maślanka to ..................................... 

D. ziemniaki, kapusta, cebula, pietruszka to ............................. 

E. herbata, kawa, woda, sok to ................................................... 

 

Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

Życie na Ziemi nie mogłoby istnieć bez wody. Jest to jedyna substancja, która występuje w 

naturze w trzech stanach skupienia: ciekłym, stałym (lód) i gazowym (para wodna). 

Woda z deszczu czy śniegu wraca ze strumieniami i rzekami do morza. Przenika również do 

wód podziemnych, skąd może być pobierana przez rośliny. Woda w przyrodzie nieustannie 



krąży w wielkim, globalnym cyklu zamkniętym. Jej ogólna ilość nie zmienia się, zmienia się 

jedynie miejsce jej występowania i stan, w jakim występuje. 

 

A. Woda krąży w przyrodzie w cyklu zamkniętym.  P/F 

B. Woda nie występuje w stanie stałym.   P/F 

C. Ogólna ilość wody nie ulega zmianie.   P/F 

D. Woda jest konieczna do życia.    P/F 

E. Woda z mórz zasila rzeki.     P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. W piekarni możemy kupić: chleb, rogalik, bułkę. 

B. W perfumerii możemy kupić: krem, szampon, puder. 

C. W księgarni możemy kupić: mapę, książkę, atlas. 

D. W cukierni możemy kupić: tort, ciasto, ciastko. 

E. U jubilera możemy kupić: pierścionek, naszyjnik, obrączkę. 

 

Zadanie 2 

A. W sklepie spożywczym możemy kupić masło/rower. 

B. W pasmanterii możemy kupić czasopismo/wstążkę. 

C. W sklepie papierniczym możemy kupić mąkę/zeszyt. 

D. W sklepie AGD możemy kupić pralkę/kiełbasę. 

E. W sklepie sportowym możemy kupić piłkę/mikrofalówkę. 

 

Zadanie 3 

A. ryby. 

B. owoce. 

C. nabiał. 

D. warzywa. 

E. napoje. 

 

Zadanie 4 

A. P 

B. F 

C. P 

D. P 

E. F 

 

 

 

 

 

 



Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

Ułóż w kolejności nazwy miesięcy. 

 

marzec, grudzień, październik, styczeń, czerwiec, luty, wrzesień, listopad, kwiecień, sierpień, 

maj, lipiec 

 

Zadanie 2 

Odpowiedz na pytanie. 

 

3. Czy to jest sierpień? 

1. Czy to jest maj? 

10. Czy to jest czerwiec? 

7. Czy to jest luty? 

12. Czy to jest styczeń? 

 

Zadanie 3 

Odpowiedz na pytanie. 

 

4. Czy to jest maj, czy kwiecień? 

2. Czy to jest listopad, czy luty? 

6. Czy to jest lipiec, czy czerwiec? 

11. Czy to jest marzec, czy listopad? 

8. Czy to jest grudzień, czy sierpień? 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 

listopad, grudzień 

 

Zadanie 2 

3. Czy to jest sierpień? 

    Nie, to nie jest sierpień. 

1. Czy to jest maj? 

    Nie, to nie jest maj. 

10. Czy to jest czerwiec? 

      Nie, to nie jest czerwiec. 

7. Czy to jest luty? 

    Nie, to nie jest luty. 

12. Czy to jest styczeń? 

      Nie, to nie jest styczeń. 

 



Zadanie 3 

4. Czy to jest maj, czy kwiecień? 

    To jest kwiecień. 

2. Czy to jest listopad, czy luty? 

    To jest luty. 

6. Czy to jest lipiec, czy czerwiec? 

    To jest czerwiec. 

11. Czy to jest marzec, czy listopad? 

      To jest listopad. 

8. Czy to jest grudzień, czy sierpień? 

    To jest sierpień. 

 

 


