
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 poprawnej formy. 

 

A. Karol jest na (peron) ............................................ 

B. Basia jest na (lotnisko) ........................................ 

C. Witek jest na (targ) ............................................. 

D. Marta jest na (basen) .......................................... 

E. Jurek jest na (poczta) .......................................... 

 

Zadanie 2 

Proszę użyć poprawnej formy. 

 

A. Jacek jest w (restauracja) .................................... 

B. Ania jest w (ogród) ............................................ 

C. Wojtek jest w (teatr) .......................................... 

D. Bartek jest w (biblioteka) ................................ 

E. Kasia jest w (samolot) .................................... 

 

Zadanie 3 

Proszę podkreślić poprawny przyimek. 

 

A. Komputer stoi w/na stoliku. 

B. Dywan leży w/na podłodze. 

C. Obrazek wisi na/w ścianie. 

D. Uczeń jest na/w szkole. 

E. Kierowca jest w/na samochodzie. 

 

Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

Zwołał pewien król wszystkich mędrców królestwa i dał im do rozwiązania zagadkę: co jest 

najgorsze na świecie? Długo dumali mędrcy, [...] ale na pytanie odpowiedzieć nie potrafili. 

Zdenerwował się wtedy król, kazał ich wygnać, sam zaś ruszył do miasta [...]. Spotkał na 

rynku garncarza sprzedającego swoje garnki. 

- Dzień dobry, garncarzu [...]. Powiedz no mi, [...] co jest najgorsze na świecie? 

- Trzy rzeczy są najgorsze, miłościwy królu - odparł garncarz. - Pierwsze zło to złośliwa żona, 

drugie to zawistny sąsiad, a trzecie to kiepski rozum. 



- A co z tych rzeczy jest najgorsze? - zapytał król. 

- Najgorszą rzeczą jest kiepski rozum. Od złośliwej żony i zawistnego sąsiada zawsze można 

się uwolnić, ale kiepski rozum ciągle towarzyszy człowiekowi, choćby nie wiadomo dokąd 

uciekał. 

 

A. Rozmowę prowadzą król i garncarz.      P/F 

B. Wyrazem przeciwstawnym do słowa 'kiepski' jest wyraz 'doskonały'.  P/F 

C. Człowiek nie może uciec od złośliwej żony.     P/F 

D. Wyrazem bliskoznacznym do słowa 'zagadka' jest wyraz 'łamigłówka'. P/F 

E. Poprawnej odpowiedzi na pytanie króla udzielił mędrzec.   P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Karol jest na peronie. 

B. Basia jest na lotnisku. 

C. Witek jest na targu. 

D. Marta jest na basenie. 

E. Jurek jest na poczcie. 

 

Zadanie 2 

A. Jacek jest w restauracji. 

B. Ania jest w ogrodzie. 

C. Wojtek jest w teatrze. 

D. Bartek jest w bibliotece. 

E. Kasia jest w samolocie. 

 

Zadanie 3 

A. Komputer stoi w/na stoliku. 

B. Dywan leży w/na podłodze. 

C. Obrazek wisi na/w ścianie. 

D. Uczeń jest na/w szkole. 

E. Kierowca jest w/na samochodzie. 

 

Zadanie 4 

A. P 

B. P 

C. F 

D. P 

E. F 

 

 

 

 



Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

Proszę połączyć wyrazy przeciwstawne. 

 

niski, szczupły, bogaty, ładny, młody 

 

A. stary - 

B. wysoki - 

C. biedny - 

D. brzydki - 

E. tęgi - 

 

Zadanie 2 

Proszę odpowiedzieć na pytanie. 

 

Przykład 

Czy on jest niski? 

Nie, on nie jest niski. 

 

A. Czy on jest szczupły? 

B. Czy on jest młody? 

C. Czy on jest bogaty? 

D. Czy on jest wysoki? 

E. Czy on jest miły? 

 

Zadanie 3 

Proszę odpowiedzieć na pytanie. 

 

Przykład 

Czy on jest niski? 

Tak, on jest niski. 

 

A. Czy on jest szczupły? 

B. Czy on jest młody? 

C. Czy on jest bogaty? 

D. Czy on jest wysoki? 

E. Czy on jest miły? 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. stary - młody. 

B. wysoki - niski. 



C. biedny - bogaty. 

D. brzydki - ładny. 

E. tęgi - szczupły. 

 

Zadanie 2 

A. Czy on jest szczupły? 

Nie, on nie jest szczupły. 

B. Czy on jest młody? 

Nie, on nie jest młody. 

C. Czy on jest bogaty? 

Nie, on nie jest bogaty. 

D. Czy on jest wysoki? 

Nie, on nie jest wysoki. 

E. Czy on jest miły? 

Nie, on nie jest miły. 

 

Zadanie 3 

A. Czy on jest szczupły? 

Tak, on jest szczupły. 

B. Czy on jest młody? 

Tak, on jest młody. 

C. Czy on jest bogaty? 

Tak, on jest bogaty. 

D. Czy on jest wysoki? 

Tak, on jest wysoki. 

E. Czy on jest miły? 

Tak, on jest miły. 

 

 

 

 


