
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: w, na, po. 

 

A. ..... parku było cicho. 

B. ..... urodziny do koleżanki przyszło wielu gości. 

C. ..... plaży spacerowali turyści. 

D. ..... autobusie było mnóstwo wolnych miejsc. 

E. ..... krześle siedział zmęczony chłopiec. 

 

Zadanie 2 

Proszę uzupełnić poniższe zdania odpowiednimi formami zaimka. 

 

A. Marysia poszła do księgarni. W ..... kupi książki. 

B. To jest ulica. Przy ..... znajdują się wysokie budynki. 

C. Jesteś taka szlachetna. Przy ..... czuję się bezpiecznie. 

D. Wczoraj rozmawiali o podróżach. Jutro też będą o ..... rozmawiali. 

E. Muszę już jechać. Nie zapomnijcie o ..... 

 

Zadanie 3 

Proszę ułożyć pytania do podkreślonych wyrazów. 

 

A. Ona dyskutuje o literaturze. 

B. Witek zakochał się w wesołej dziewczynie. 

C. Na wysokim drzewie siedziały ptaki. 

D. Uczniowie przygotowują się do egzaminu. 

E. Monika marzy o ciekawych podróżach. 

 

Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

Czy wiecie, że ludzie zaczęli mierzyć czas znacznie wcześniej, niż wynaleźli pismo? 

Najdawniejsi rolnicy nie potrzebowali przecież ksiąg. Musieli jednak wiedzieć, kiedy siać 

zboże, by dojrzało przed zimą. 

Na świecie istniały (i wciąż istnieją) najróżniejsze kalendarze. Wszystkie dzielą upływający 

czas na dni i lata - ale w różny sposób. 



Każdy, kto chce mierzyć czas, musi odpowiedzieć sobie na pytanie: Od jakiego wydarzenia 

zacząć? W starożytności punktem początkowym było nieraz wstąpienie władcy na tron. 

 

A. Tekst zawiera informacje na temat kalendarza.    P/F 

B. Wynalazek pisma był wcześniejszy niż pojawienie się kalendarza. P/F 

C. W obecnych czasach istnieją różne kalendarze.    P/F 

D. Wyrazem bliskoznacznym do słowa 'kalendarz' jest 'terminarz'.  P/F 

E. Aby uprawiać ziemię, rolnicy potrzebowali książek.   P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. W parku było cicho. 

B. Na urodziny do  koleżanki przyszło wielu gości. 

C. Po plaży spacerowali turyści. 

D. W autobusie było mnóstwo wolnych miejsc. 

E. Na krześle siedział zmęczony chłopiec. 

 

Zadanie 2 

A. Marysia poszła do księgarni. W niej kupi książki. 

B. To jest ulica. Przy  niej znajdują się wysokie budynki. 

C. Jesteś taka szlachetna. Przy tobie czuję się bezpiecznie. 

D. Wczoraj rozmawiali o podróżach. Jutro też będą o nich  rozmawiali. 

E. Muszę już jechać. Nie zapomnijcie o mnie. 

 

Zadanie 3 

A. Ona dyskutuje o literaturze. 

O czym ona dyskutuje? 

B. Witek zakochał się w wesołej dziewczynie. 

W jakiej dziewczynie zakochał się Witek? 

C. Na wysokim drzewie siedziały ptaki. 

Na jakim drzewie siedziały ptaki? 

D. Uczniowie przygotowują się do egzaminu. 

Do czego przygotowują się uczniowie? 

E. Monika marzy o ciekawych podróżach. 

O jakich podróżach marzy Monika? 

 

Zadanie 4 

A. P 

B. F 

C. P 

D. P 

E. F 

 



Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

Proszę uzupełnić puste miejsca wybranymi wyrazami. 

śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację 

 

A. Wieczorem ona je .............................. 

B. Rano ona je ........................................ 

C. Po południu ona je ............................. 

D. W południe ona je ............................... 

 

Zadanie 2 

Proszę uzupełnić punkty wybranymi wyrazami. 

 

pomidorowa, placki ziemniaczane, szarlotka, sernik, pierogi, ogórkowa, sznycel, grzybowa, 

makowiec 

 

A. zupa - ............................................................................................................. 

B. drugie danie - .................................................................................................. 

C. deser - ............................................................................................................. 

 

Zadanie 3 

Proszę podkreślić poprawną odpowiedź. 

 

A. Na śniadanie jem kiełbasę i chleba/kiełbasę i chleb. 

B. Na obiad jem ryż i mięso/ryżu i mięso. 

C. Na podwieczorek jem jabłko i rurek z kremem/jabłko i rurkę z kremem. 

E. Na kolację jem pomidorów i szynkę/pomidory i szynkę. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Wieczorem ona je kolację. 

B. Rano ona je śniadanie. 

C. Po południu ona je podwieczorek. 

D. W południe ona je obiad. 

 

Zadanie 2 

A. zupa - pomidorowa, ogórkowa, grzybowa.  

B. drugie danie - placki ziemniaczane, pierogi, sznycel. 

C. deser - szarlotka, sernik, makowiec. 

 

Zadanie 3 

A. Na śniadanie jem kiełbasę i chleba/kiełbasę i chleb. 



B. Na obiad jem ryż i mięso/ryżu i mięso. 

C. Na podwieczorek jem jabłko i rurek z kremem/jabłko i rurkę z kremem. 

E. Na kolację jem pomidorów i szynkę/pomidory i szynkę. 

 

 


