
Na końcu języka  

 

Wprawki, ćwiczenia, zadania 

Zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie można 

udostępniać materiałów osobom trzecim. 

 

Zadanie 1 

Do podanych zaimków dopisz czasowniki we właściwej formie. 

 

jesteśmy, jesteś, są, jest, jestem, jesteście 

 

A. ja .........................................   D. my .......................... 

B. ty .........................................   E. wy .......................... 

C. on, ona, ono .........................   F. oni .......................... 

 

Zadanie 2 

Podkreśl wyraz tak, aby utworzyć poprawny związek frazeologiczny. 

 

A. obiecywać jabłka/gruszki na wierzbie. 

B. porywać się z motyką/z siekierą na słońce. 

C. pasować jak koń/wół do karety. 

D. łapać dwie jaskółki/sroki za ogon. 

E. odwracać kota/psa ogonem. 

 

Zadanie 3 

Uzupełnij puste miejsca w zdaniach poprawnymi wyrazami. 

 

mądra, punktualny, empatyczny, prawdomówna, kulturalna 

 

A. Marek się nie spóźnia. On jest ..................................... 

B. Grażyna nie kłamie. Ona jest ....................................... 

C. Kasia jest dobrze wychowana. Ona jest ........................ 

D. Zosia ma dużą wiedzę. Ona jest .................................... 

E. Witek dzieli emocje z innymi. On jest ........................... 

 

Zadanie 4 

Podkreślone wyrazy przyporządkuj do punktów. 

 

A. Marysia jest młodą dziewczyną. 

B. Wojtek jest wysokim chłopcem. 

C. Kazik jest tęgi. 

D. Bartosz jest blondynem. 

E. Oliwia jest piegowata. 

 



I. twarz - 

II. wiek - 

III. budowa ciała - 

IV. włosy - 

V. wzrost - 

 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. ja jestem.     D. my jesteśmy. 

B. ty jesteś.     E. wy jesteście. 

C. on, ona, ono jest.    F. oni są.  

 

Zadanie 2 

A. obiecywać jabłka/gruszki na wierzbie. 

B. porywać się z motyką/z siekierą na słońce. 

C. pasować jak koń/wół do karety. 

D. łapać dwie jaskółki/sroki za ogon. 

E. odwracać kota/psa ogonem. 

 

Zadanie 3 

A. Marek się nie spóźnia. On jest punktualny. 

B. Grażyna nie kłamie. Ona jest prawdomówna. 

C. Kasia jest dobrze wychowana. Ona jest kulturalna. 

D. Zosia ma dużą wiedzę. Ona jest mądra. 

E. Witek dzieli emocje z innymi. On jest empatyczny. 

 

Zadanie 4 

I. twarz - piegowata. 

II. wiek - młoda. 

III. budowa ciała - tęgi. 

IV. włosy - blondyn. 

V. wzrost - wysoki. 

 

 

 


