
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 utworzyć liczbę mnogą od poniższych rzeczowników i przymiotników. 

 

A. ciekawy film. 

B. wysportowany chłopiec. 

C. grzeczne dziecko. 

D. ogromne miasto. 

E. kompetentna nauczycielka. 

 

Zadanie 2 

Proszę utworzyć wyrazy, dopisując do nich Ch/ch. 

 

A. .....iny. 

B. ..... usteczka. 

C. ..... omik. 

D. ..... orwacja. 

E. ..... ile. 

F. ..... emia. 

G. ..... udy. 

H. .....mura. 

I. ..... aos. 

J. ..... leb. 

 

Zadanie 3 

Proszę dopasować słowa . 

Przykład: długi - krótki. 

 

stary, dobry, drogi, ładny, lekki 

 

A. ciężki - 

B. tani - 

C. nowy - 

D. brzydki - 

E. zły - 

 

 

 

 



Zadanie 4 

Proszę przeczytać tekst, a następnie odpowiedzieć na pytania. 

 

Dawno, bardzo dawno temu żył doktor, który nazywał się Dolittle - Jan Dolittle, dr med. 

Mieszkał w Anglii w małym miasteczku Puddleby nad rzeką Marsh. Dom jego stał na krańcu 

miasta i był bardzo mały; ale ogród przed domem był bardzo wielki, miał rozległy trawnik i 

ławki z kamienia, i zwieszające się nad nim płaczące wierzby. Siostra doktora, Sara Dolittle, 

prowadziła mu gospodarstwo; ogrodem jednak zajmował się doktor sam. 

Doktor kochał bardzo zwierzęta i miał wśród nich wielu ulubieńców. Prócz złotych rybek w 

ogrodowej sadzawce hodował króliki w spiżarni, białe myszy w fortepianie, wiewiórkę w 

komorze i jeża w piwnicy. 

 

I. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź. 

 

W tekście jest mowa o doktorze 

 

A. Janie Dolittle. 

B. Jakubie Dolittle. 

C. Jaromirze Dolittle. 

 

II. Proszę zaznaczyć P, jeśli wypowiedź jest prawdziwa lub F - jeśli jest fałszywa. 

 

A. Doktor miał duży dom na krańcu miasta.  P/F 

B. Doktor miał siostrę Sarę.     P/F 

 

III. Wyrażenie 'prowadzić gospodarstwo' można zastąpić  

 

A. być w gospodarstwie. 

B. iść w kierunku gospodarstwa. 

C. gospodarować. 

 

IV. Proszę podkreślić  poprawne odpowiedzi. 

 

A. Doktor mieszkał w miasteczku Marsh/w miasteczku Puddleby. 

B. Doktor hodował króliki w spiżarni/w piwnicy. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. ciekawe filmy. 

B. wysportowani chłopcy. 

C. grzeczne dzieci. 

D. ogromne miasta. 



E. kompetentne nauczycielki. 

 

Zadanie 2 

A. Chiny. 

B. chusteczka. 

C. chomik. 

D. Chorwacja. 

E. Chile. 

F. chemia. 

G. chudy. 

H. chmura. 

I. chaos. 

J. chleb. 

 

Zadanie 3 

A. ciężki -lekki. 

B. tani - drogi. 

C. nowy - stary. 

D. brzydki - ładny. 

E. zły - dobry. 

 

Zadanie 4 

I. A 

II. A. F, B. P 

III. C 

IV. A. Doktor mieszkał w miasteczku Marsh/w miasteczku Puddleby. 

      B. Doktor hodował króliki w spiżarni/w piwnicy. 

 

 

 


