
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 podkreślić poprawną formę. 

 

A. W szkole pracują nauczyciele/nauczycieli. 

B. Ucznie/uczniowie siedzieli w klasie. 

C. Piekarze/piekarzowie upiekli bułki. 

D. Prezydenci/prezydentowie spotkali się na konferencji. 

E. Lekarzowie/lekarze leczą ludzi. 

 

Zadanie 2 

Od podanych rzeczowników w liczbie pojedynczej proszę utworzyć  rzeczowniki w liczbie 

mnogiej. 

 

A. rybak - 

B. żołnierz - 

C. ogrodnik - 

D. taksówkarz - 

E. ojciec - 

 

Zadanie 3 

Proszę podkreślić poprawną formę. 

 

A. Piłkarze są wysportowani/wysportowane. 

B. Mali/małe chłopcy oglądali film. 

C. Wybitne/wybitni malarze mieli wystawę swoich prac. 

D. Uczynne/uczynni kasjerzy pracują w kasie. 

E. Grzeczni/grzeczne panowie mówią miłe słowa. 

 

Zadanie 4 

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

fałszywe. 

 

Od wieku zielone gałęzie towarzyszyły sprawowaniu różnych obrzędów. Zwyczaj ozdabiania 

nimi domów podczas świąt sięga średniowiecza i rozpowszechnił się w wielu krajach Europy. 

Być może wywodzi się on z dawnego, adwentowego obyczaju stawiania ozdobnego drzewka, 

zwanego rajem, w przedsionkach kościołów. Miało ono symbolizować rajskie drzewo życia, z 

którego, według legendy, został wykonany krzyż Chrystusa. Rozwidlone w kształcie 

krzyżyków gałązki wiecznie zielonej jodły zawieszano u powały pod sufitem. 



 

A. W kilku krajach Europy był zwyczaj ozdabiania domów zielonymi gałązkami. P/F 

B. Gałązki jodły są zawsze zielone.        P/F 

C. Zielone drzewko nazywano rajem.       P/F 

D. Zwyczaj ozdabiania domów pojawił się na początku XX wieku.   P/F 

E. Z rajskiego drzewa życia został wykonany żłobek Jezusa.    P/F 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. W szkole pracują nauczyciele/nauczycieli. 

B. Ucznie/uczniowie siedzieli w klasie. 

C. Piekarze/piekarzowie upiekli bułki. 

D. Prezydenci/prezydentowie spotkali się na konferencji. 

E. Lekarzowie/lekarze leczą ludzi. 

 

Zadanie 2 

A. rybak - rybacy. 

B. żołnierz - żołnierze. 

C. ogrodnik - ogrodnicy. 

D. taksówkarz - taksówkarze. 

E. ojciec - ojcowie. 

 

Zadanie 3 

A. Piłkarze są wysportowani/wysportowane. 

B. Mali/małe chłopcy oglądali film. 

C. Wybitne/wybitni malarze mieli wystawę swoich prac. 

D. Uczynne/uczynni kasjerzy pracują w kasie. 

E. Grzeczni/grzeczne panowie mówią miłe słowa. 

 

Zadanie 4 

A. F 

B. P 

C. P 

D. F 

E. F 

 

Dla dzieci 

 

Zadanie 1 

Połącz sylaby, aby powstały wyrazy. 

 

A. PŁA-O-TEK. 

B. IN-KA-CHO. 



C. WI-LIA-GI. 

D. KO-DA-LĘ. 

E. ZEN-PRE-TY. 

 

Zadanie 2 

Z podanych wyrazów ułóż zdania. 

 

A. wieczór Zapadł 

B. życzenia Składano sobie 

C. kolędy Śpiewano 

D. się Obdarowywano prezentami 

E. potrawy Spożywano wigilijne 

 

Zadanie 3 

Przeczytaj wiersz, a następnie odpowiedz na pytania. 

 

Stała pod śniegiem panna zielona 

Nikt prócz zająca nie kochał jej 

Nadeszły święta i przyszła do nas 

Pachnący gościu, prosimy wejdź! 

 

Choinko piękna jak las, 

Choinko zostań wśród nas! 

Choinko piękna jak las, 

Choinko zostań wśród nas! 

 

Jak długo zechcesz, z nami pozostań, 

niech pachnie tobą domowy kąt. 

Wieszając jabłka na twych gałązkach 

życzymy wszystkim Wesołych Świąt. 

  

A. Kto stał pod śniegiem? 

B. Kiedy choinka znalazła się w domu? 

C. Co wieszano na jej gałązkach? 

D. Czego sobie życzono? 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. OPŁATEK. 

B. CHOINKA. 

C. WIGILIA. 

D. KOLĘDA. 

E. PREZENTY. 

 

Zadanie 2 

A. Zapadł wieczór. 



B. Składano sobie życzenia. 

C. Śpiewano kolędy. 

D. Obdarowywano się prezentami. 

E. Spożywano wigilijne potrawy. 

 

Zadanie 3 

A. Pod śniegiem stała choinka. 

B. Choinka znalazła się w domu na święta. 

C. Na jej gałązkach wieszano jabłka. 

D. Życzono sobie Wesołych Świąt. 

 

 

 


