
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 ułożyć pytania do podkreślonych wyrazów. 

 

A. Lubię ciekawe książki. 

B. Kupię sportowe buty. 

C. To są pachnące kwiaty. 

D. Oglądam zabawne programy. 

E. To są kolorowe sukienki. 

 

Zadanie 2 

Proszę utworzyć wyrazy wpisując w puste miejsca dz/dż. 

 

A. .....won. 

B. .....em. 

C. .....ungla. 

D. .....ień. 

E. .....banek. 

F. .....insy. 

G. .....okej. 

H. .....iecko. 

I. droż.....ówka. 

J. .....iadek. 

 

Zadanie 3 

Proszę uzupełnić. 

 

brat, babcia, tata, syn, mąż 

 

A. dziadkowie: dziadek + 

B. rodzice: mama + 

C. małżeństwo: żona + 

D. dzieci: córka + 

E. rodzeństwo: siostra + 

 

 

 

 

 



Zadanie 4 

Proszę przeczytać tekst, a następnie odpowiedzieć na pytania. 

 

Na imię ma Dominik i jest słoniem. Urodził się chyba jakieś sto lat temu. Normalnie słonie 

rodzą się gdzieś w azjatyckiej dżungli albo w afrykańskim buszu. Znamy dwa gatunki słoni: 

indyjskie, które mają wklęsłe czoło i małe uszy, oraz afrykańskie, które uszy mają ogromne, 

zwisające jak u spaniela, a czoło wypukłe. Te indyjskie rodzą się najczęściej w dżungli, a te 

afrykańskie w buszu. 

Ale z Dominikiem było inaczej. Urodził się w fabryce porcelany. Od razu taki, jaki jest. A 

jest wielkości małej owieczki. I tak jak owieczka jest cały biały. 

 

I. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź. 

 

W tekście jest mowa o 

 

A. kocie. 

B. słoniu. 

C. krokodylu. 

 

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

 

A. Dominik urodził się w buszu.   P/F 

B. Dominik urodził się w fabryce porcelany.  P/F 

 

III. Wyrażenie 'urodzić się ' można zastąpić  

 

A. zacząć coś od początku. 

B. zastanowić się nad czymś. 

C. przyjść na świat. 

 

IV. Proszę podkreślić  poprawne odpowiedzi. 

 

A. Słonie indyjskie mają wklęsłe czoło/wypukłe czoło. 

B. Słonie afrykańskie rodzą się w dżungli/w buszu. 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. Lubię ciekawe książki. 

Jakie książki lubisz? 

B. Kupię sportowe buty. 

Jakie buty kupisz? 

C. To są pachnące kwiaty. 

Jakie to są kwiaty? 



D. Oglądam zabawne programy. 

Jakie programy oglądasz? 

E. To są kolorowe sukienki. 

Jakie to są sukienki? 

 

Zadanie 2 

A. dzwon. 

B. dżem. 

C. dżungla. 

D. dzień. 

E. dzbanek. 

F. dżinsy. 

G. dżokej. 

H. dziecko. 

I. drożdżówka. 

J. dziadek. 

 

Zadanie 3 

A. dziadkowie: dziadek + babcia. 

B. rodzice: mama + tata. 

C. małżeństwo: żona + mąż. 

D. dzieci: córka + syn. 

E. rodzeństwo: siostra + brat. 

 

Zadanie 4 

I. B 

II. A. F; B. P 

III. C 

IV. A. Słonie indyjskie mają wklęsłe czoło/wypukłe czoło. 

      B. Słonie afrykańskie rodzą się w dżungli/w buszu. 

 

 

 


