
Na końcu języka  

 

Wprawki, ćwiczenia, zadania 

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

udostępniać materiałów osobom trzecim. 

 

Zadanie 1 

Wpisz w puste miejsca czasownik 'mieszkać' we właściwej formie. 

 

Ja ......................... w Poznaniu. A ty gdzie ..................................? 

My ................................... w Katowicach, a oni .............................. we Wrocławiu. 

Ona ....................................... w Warszawie, a wy .......................... w Krakowie. 

 

Zadanie 2 

Do podanych frazeologizmów dopisz ich znaczenia. 

 

oszukać kogoś, pobiec szybko, mieć czegoś dosyć, dręczyć kogoś, dzielić się z kimś 

 

A. skoczyć na jednej nodze - 

B. wiercić komuś dziurę w brzuchu - 

C. odejmować sobie od ust - 

D. mieć czegoś powyżej uszu - 

E. robić z kogoś balona - 

 

Zadanie 3 

Do podkreślonych wyrazów dopisz ich antonimy. 

 

A. Wczoraj był słoneczny dzień. Wczoraj był ................................ dzień. 

B. Adam pił gorzką herbatę. Adam pił ........................................ herbatę. 

C. Ula śpiewała wesołą piosenkę. Ula śpiewała .......................... piosenkę. 

D. Witek był dobrym człowiekiem. Witek był ............................ człowiekiem. 

E. Kasia miała białą sukienkę. Kasia miała ................................ sukienkę. 

 

Zadanie 4 

Podkreśl poprawny wyraz.  

 

A. Jan ma owalne/odstające uszy. 

B. Witek ma rzymski/wklęsły nos. 

C. Joasia ma kręcone/niebieskie oczy. 

D. Bartek ma pochyłe/gładkie czoło. 

E. Tomek ma zadbane/przekrwione zęby. 

F. Celina ma splecione/wydatne usta. 

G. Ala ma długie/wysokie włosy. 

H. Oliwia ma bujną/pociągłą twarz. 



 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

Ja mieszkam w Poznaniu. A ty gdzie mieszkasz? 

My mieszkamy w Katowicach, a oni mieszkają we Wrocławiu. 

Ona mieszka w Warszawie, a wy mieszkacie w Krakowie. 

 

Zadanie 2 

A. skoczyć na jednej nodze - pobiec szybko. 

B. wiercić komuś dziurę w brzuchu - dręczyć kogoś. 

C. odejmować sobie od ust - dzielić się z kimś. 

D. mieć czegoś powyżej uszu - mieć czegoś dosyć. 

E. robić z kogoś balona - oszukać kogoś. 

 

Zadanie 3 

A. Wczoraj był słoneczny dzień. Wczoraj był deszczowy dzień. 

B. Adam pił gorzką herbatę. Adam pił słodką herbatę. 

C. Ula śpiewała wesołą piosenkę. Ula śpiewała smutną piosenkę. 

D. Witek był dobrym człowiekiem. Witek był złym człowiekiem. 

E. Kasia miała białą sukienkę. Kasia miała czarną  sukienkę. 

 

Zadanie 4 

Podkreśl poprawny wyraz.  

 

A. Jan ma owalne/odstające uszy. 

B. Witek ma rzymski/wklęsły nos. 

C. Joasia ma kręcone/niebieskie oczy. 

D. Bartek ma pochyłe/gładkie czoło. 

E. Tomek ma zadbane/przekrwione zęby. 

F. Celina ma splecione/wydatne usta. 

G. Ala ma długie/wysokie włosy. 

H. Oliwia ma bujną/pociągłą twarz. 

 

 

 

 


