
Na końcu języka  

 

Wprawki, ćwiczenia, zadania 

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

udostępniać materiałów osobom trzecim. 

 

Zadanie 1 

Uzupełnij poprawną formą. 

 

A. On jest z Francji i mówi po ................................. 

B. On jest z Włoch i mówi po .................................. 

C. On jest z Hiszpanii i mówi po .............................. 

D. On jest z Polski i mówi po ................................... 

E. On jest z Niemiec i mówi po ................................ 

 

Zadanie 2 

Uzupełnij poprawną formą czasowników w czasie teraźniejszym. 

 

A. Studenci (uczyć się) ......................... języków obcych. 

B. O której godzinie ty (kończyć) .................................. lekcje? 

C. Czy wy (cieszyć się) ......................... z przyjazdu do Polski? 

D. My (myśleć) ..................................... o dalekich podróżach. 

E. Ona (tańczyć) .................................... walca. 

F. Ja (lubić) ........................................... gotować. 

 

Zadanie 3 

Wstaw odpowiedni przyimek. 

 

A. Mieszkam ........ górach. 

B. On mieszka ...... osiedlu. 

C. Mieszkamy ......... stolicy. 

D. Oni mieszkają ...... wybrzeżu. 

E. Ona mieszka ......... dzielnicy. 

 

Zadanie 4 

Połącz wyrazy, aby powstały poprawne wyrażenia. 

 

napięcie, rękę, sprawy, pranie, herbatę 

 

A. załatwić ................................. 

B. zaparzyć ................................ 

C. rozładować ............................ 

D. zrobić .................................... 

E. uścisnąć ................................. 



 

ODPOWIEDZI DO ZADAŃ 

 

Zadanie 1 

A. On jest z Francji i mówi po francusku. 

B. On jest z Włoch i mówi po włosku. 

C. On jest z Hiszpanii i mówi po hiszpańsku. 

D. On jest z Polski i mówi po polsku. 

E. On jest z Niemiec i mówi po niemiecku.  

 

Zadanie 2 

A. Studenci uczą się języków obcych. 

B. O której godzinie ty kończysz lekcje? 

C. Czy wy cieszycie się z przyjazdu do Polski? 

D. My myślimy o dalekich podróżach. 

E. Ona tańczy walca. 

F. Ja lubię  gotować. 

 

Zadanie 3 

A. Mieszkam w górach. 

B. On mieszka na osiedlu. 

C. Mieszkamy w stolicy. 

D. Oni mieszkają na wybrzeżu. 

E. Ona mieszka w dzielnicy. 

 

Zadanie 4 

A. załatwić sprawy. 

B. zaparzyć herbatę. 

C. rozładować napięcie. 

D. zrobić pranie. 

E. uścisnąć rękę. 

 

 


