
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 użyć odpowiedniej formy. 

 

A. Helena interesuje się (film, tenis, języki obce). 

B. Kacper interesuje się (podróże, komputery, technika). 

C. Julka interesuje się (narciarstwo, teatr, malarstwo). 

D. Bartek interesuje się (muzyka, sport, opera). 

E. Mikołaj interesuje się (psychologia, piłka nożna, technika). 

 

Zadanie 2 

Proszę uzupełnić tekst przyimkami. 

 

pod, nad, między, z, przed 

 

A. Iga lubi herbatę ..... cytryną. 

B. ..... szkołą rosną wysokie drzewa. 

C. ..... krzesłem śpi pies. 

D. ..... stołem wisi lampa. 

E. ..... komodą a stołem stoi fotel. 

 

Zadanie 3 

Proszę użyć odpowiedniej formy. 

 

A. Krysia jest (wysoka, szczupła, wesoła) dziewczyną. 

B. Marek przepada za (bigos, barszcz czerwony, sernik). 

C. Wiktor tęskni za (wakacje, rodzice, koleżanka). 

D. One jeżdżą (tramwaj, rower, autobus). 

E. Oni piszą (flamaster, długopis, ołówek). 

 

Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

Tymczasem nastąpiła jesień. Liście na drzewach pożółkły, ściemniały i zaczęły opadać; wiatr 

kręcił je w powietrzu i niósł gdzieś daleko, aby porzucić znowu. Powietrze stawało się 

chłodne, wilgotne, ciężkie chmury przesuwały się nisko po niebie, niosąc deszcze i śniegi, 

zasłaniając słońce. Wrony krakały z zimna. Dreszcz przebiega na samą myśl o takim czasie. 



I brzydkiemu kaczęciu było coraz gorzej. Chłodno, głodno i nikogo, kto by polubił je 

szczerze. Bo takie brzydkie! A nie tylko brzydkie, lecz takie duże i takie odmienne od 

wszystkich, wszystkich ptaków. Do nikogo, do nikogo niepodobne. 

A każdy szuka podobnych do siebie. 

 

A. Ludzie szukają takich, którzy się od nich różnią.   P/F 

B. Wygląd kaczątka był odpychający.    P/F 

C. Na dworze była plucha.      P/F 

D. Kaczątko było smutne i samotne.     P/F 

E. Opisana pora roku kontrastuje z uczuciami kaczątka.  P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Helena interesuje się filmem, tenisem, językami obcymi. 

B. Kacper interesuje się podróżami, komputerami, techniką. 

C. Julka interesuje się narciarstwem, teatrem, malarstwem. 

D. Bartek interesuje się muzyką, sportem, operą. 

E. Mikołaj interesuje się psychologią, piłką nożną, techniką. 

 

Zadanie 2 

A. Iga lubi herbatę z cytryną. 

B. Przed szkołą rosną wysokie drzewa. 

C. Pod  krzesłem śpi pies. 

D. Nad stołem wisi lampa. 

E. Między komodą a stołem stoi fotel. 

 

Zadanie 3 

A. Krysia jest wysoką, szczupłą, wesołą dziewczyną. 

B. Marek przepada za bigosem, barszczem czerwonym, sernikiem. 

C. Wiktor tęskni za wakacjami, rodzicami, koleżanką. 

D. One jeżdżą tramwajem, rowerem, autobusem. 

E. Oni piszą flamastrem, długopisem, ołówkiem. 

 

Zadanie 4 

A. F 

B. P 

C. P 

D. P 

E. F 

 

 

 

 



Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

Udziel poprawnej odpowiedzi. 

 

Przykład: 

To jest kierowca. Czy to jest kierowca? 

Tak, to jest kierowca. 

To jest kierowca. Czy to jest informatyk? 

Nie, to nie jest informatyk 

 

A. To jest architekt. Czy to jest architekt? 

............................................................................. 

To jest architekt. Czy to jest księgowy? 

.............................................................................. 

B. To jest adwokat. Czy to jest adwokat? 

............................................................................ 

To jest adwokat. Czy to jest konstruktor? 

.................................................................................... 

C. To jest bankowiec. Czy to jest bankowiec? 

.................................................................................... 

To jest bankowiec. Czy to jest murarz? 

................................................................................... 

D. To jest notariusz. Czy to jest notariusz? 

................................................................................. 

To jest notariusz. Czy to jest masażysta? 

................................................................................ 

E. To jest dziennikarz. Czy to jest dziennikarz? 

............................................................................... 

To jest dziennikarz. Czy to jest pilot? 

............................................................................... 

 

Zadanie 2 

Podkreśl poprawną odpowiedź. 

 

A. Porządku pilnuje policjant/pisarz. 

B. Uczy w szkole sprzedawca/nauczyciel. 

C. Leczy choroby inżynier/lekarz. 

D. Kieruje tramwajem motorniczy/mechanik. 

E. W aptece pracuje pielęgniarz/aptekarz. 

 

 

 

 



Zadanie 3 

Przeczytaj tekst, a następnie całymi zdaniami odpowiedz na pytania. 

 

Julian Tuwim 

"Wszyscy dla wszystkich" 

 

Murarz domy buduje, 

Krawiec szyje ubrania, 

Ale gdzieżby co uszył, 

Gdyby nie miał mieszkania? 

 

A i murarz by przecie 

Na robotę nie ruszył, 

Gdyby krawiec mu spodni 

I fartucha nie uszył. 

 

Piekarz musi mieć buty, 

Więc do szewca iść trzeba, 

No, a gdyby nie piekarz, 

Toby szewc nie miał chleba.   

 

Tak dla wspólnej korzyści 

I dla dobra wspólnego 

Wszyscy muszą pracować, 

Mój maleńki kolego. 

 

A. Kto piecze chleb? 

.................................................................................... 

B. Kto szyje buty? 

.................................................................................... 

C. Kto buduje domy? 

................................................................................... 

D. Kto szyje ubrania? 

.................................................................................. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. To jest architekt. Czy to jest architekt? 

Tak, to jest architekt. 

To jest architekt. Czy to jest księgowy? 

 Nie, to nie jest księgowy. 

 

 



B. To jest adwokat. Czy to jest adwokat? 

Tak, to jest adwokat. 

To jest adwokat. Czy to jest konstruktor? 

Nie, to nie jest konstruktor. 

 

C. To jest bankowiec. Czy to jest bankowiec? 

Tak, to jest bankowiec. 

To jest bankowiec. Czy to jest murarz? 

Nie, to nie jest murarz. 

 

D. To jest notariusz. Czy to jest notariusz? 

Tak, to jest notariusz. 

To jest notariusz. Czy to jest masażysta? 

Nie, to nie jest masażysta. 

 

E. To jest dziennikarz. Czy to jest dziennikarz? 

Tak, to jest dziennikarz. 

To jest dziennikarz. Czy to jest pilot? 

Nie, to nie jest pilot. 

 

Zadanie 2 

A. Porządku pilnuje policjant/pisarz. 

B. Uczy w szkole sprzedawca/nauczyciel. 

C. Leczy choroby inżynier/lekarz. 

D. Kieruje tramwajem motorniczy/mechanik. 

E. W aptece pracuje pielęgniarz/aptekarz. 

 

Zadanie 3 

A. Piekarz piecze chleb. 

B. Buty szyje szewc. 

C. Domy buduje murarz. 

D. Ubrania szyje krawiec. 

 


