
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 zdania odpowiednimi przyimkami. 

 

przez, po, na, za, o 

 

A. Marek poprosił w restauracji ..... wodę mineralną. 

B. Basia długo rozmawiała ..... telefon. 

C. Oliwia poszła ..... spacer. 

D. Pociąg odjedzie ..... kwadrans. 

E. Marta poszła ..... chleb. 

 

Zadanie 2 

Proszę wybrać rzeczownik i dopisać go do czasownika i przyimka. 

 

okno, morze, koncert, kawę, zdrowie 

 

A. pytać o ......................................... 

B. patrzeć przez ............................... 

C. zapraszać na ................................ 

D. płacić za ..................................... 

E. jechać nad ................................. 

 

Zadanie 3 

Proszę uzupełnić zdania zaimkiem osobowym. 

 

A. To jest moja przyjaciółka. Bardzo ..... lubię. 

B. Uważajcie na wycieczce! Będziemy się o ..... martwić. 

C. Znasz .....? To dyrektor szkoły. 

D. Nie czekaj na ..... Wrócę późno. 

E. To są dzieci. Trzeba się o ..... troszczyć. 

 

Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

Rychło bliżej poznałem kwiat, który był tak drogi Małemu Księciu. Na jego planecie rosły 

pospolite kwiaty, pyszniące się tylko jednym rzędem płatków. Nie zajmowały wiele miejsca i 

nikomu nie przynosiły szkody. Rankiem pojawiały się pośród traw, aby już wieczorem 



zakończyć swe krótkie życie. Ten jednak rozwinął się z nasionka przyniesionego przez wiatr i 

Mały Książę poddał go bacznej obserwacji. Był niepodobny do innych kwiatów. Łodyga 

kwiatu szybko przestała rosnąć, uformował się na niej pąk. Mały Książę, asystujący przy 

rozwijaniu się pąka, był przekonany, że będzie świadkiem cudownego zjawiska. Ale róża - bo 

była to róża - nie spieszyła się. 

 

A. Kwiaty na planecie Małego Księcia rozkwitały w południe.  P/F 

B. Róża była inna od pozostałych kwiatów.     P/F 

C. Na planecie Małego Księcia rosły niezwykłe kwiaty.   P/F 

D. Mały Książę z wielką uwagą przyglądał się rozkwitowi róży.  P/F 

E. Róża rozwijała się bardzo powoli.      P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Marek poprosił w restauracji o wodę mineralną. 

B. Basia długo rozmawiała przez telefon. 

C. Oliwia poszła na spacer. 

D. Pociąg odjedzie za kwadrans. 

E. Marta poszła po chleb. 

 

Zadanie 2 

A. pytać o zdrowie. 

B. patrzeć przez okno. 

C. zapraszać na koncert. 

D. płacić za kawę. 

E. jechać nad morze. 

 

Zadanie 3 

A. To jest moja przyjaciółka. Bardzo ją lubię. 

B. Uważajcie na wycieczce! Będziemy się o was martwić. 

C. Znasz go? To dyrektor szkoły. 

D. Nie czekaj na mnie.  Wrócę późno. 

E. To są dzieci. Trzeba się o nie troszczyć. 

 

Zadanie 4 

A. F 

B. P 

C. F 

D. P 

E. P 

 

 

 



Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

Ułóż nazwy pór roku, a następnie zapisz je w kolejności występowania. 

 

TOLA 

MAZI 

SNAOIW 

SIEŃEJ 

 

Zadanie 2 

Przyporządkuj nazwy miesięcy do pór roku. 

 

styczeń, kwiecień, sierpień, październik, maj, lipiec, listopad, luty 

 

A. wiosna - 

B. lato - 

C. jesień - 

D. zima - 

 

Zadanie 3 

Odgadnij porę roku. 

 

A. wakacje, upał, burze - 

B. śnieg, mróz, mikołajki - 

C. spadające liście, ptaki odlatujące do ciepłych krajów, coraz niższa temperatura - 

D. topnienie śniegu, Wielkanoc, kwitnienie roślin - 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

LATO 

ZIMA 

WIOSNA 

JESIEŃ 

 

Kolejność występowania: wiosna, lato, jesień, zima. 

 

Zadanie 2 

A. wiosna - kwiecień, maj. 

B. lato - lipiec, sierpień.  

C. jesień - październik, listopad. 

D. zima - styczeń, luty. 

 



Zadanie 3 

A. lato. 

B. zima. 

C. jesień. 

D. wiosna. 

 

 

 

 

 

 


