
93LEKCJA 8

Lekcja 8

To już umiesz!

1. Proszę znaleźć 10 wyrazów, a następnie wybrać 5 i ułożyć z nimi zdania
w czasie przyszłym. Proszę używać czasowników dokonanych  
i niedokonanych.

2. Proszę połączyć wyrazy.
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0. ……………………………………………………………………….............................................…… .
1. ……………………………………………………………………….............................................…… .
2. ……………………………………………………………………….............................................…… .
3. ……………………………………………………………………….............................................…… .
4. ……………………………………………………………………….............................................…… .
5. ……………………………………………………………………….............................................…… .

Jutro wieczorem będziemy układali puzzle z rodzicami

0. czytać
1. kubek
2. dokuczać
3. uważać
4. karton
5. liczyć
6. podlewać
7. lista
8. herbata
9. słoik

10. nie lubić

a) koleżankom
b) soku
c) zakupów
d) oszczędności
e) na lekcjach
f) miodu
g) gazetę
h) kawy
i) żółtego sera
j) kwiaty
k) bez cukru

0. ………...........................………......
1. ………...........................………......
2. ………...........................………......
3. ………...........................………......
4. ………...........................………......
5. ………...........................………......
6. ………...........................………......
7. ………...........................………......
8. ………...........................………......
9. ………...........................………......

10. ………...........................………......

czytać gazetę
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3. Proszę uzupełnić zdania czasownikami w czasie przyszłym.

4. Proszę wybrać odpowiedni czasownik i wpisać go w czasie przyszłym.

0. W sobotę rano tata (pracować) ……………………............ w ogrodzie, a potem  
     (wziąć) ........................... prysznic.
1.  – Babciu, (upiec) ………………………. dla nas szarlotkę? 
      – Tak, ale pod warunkiem, że jej nie (wy / zjeść) ………..……..….. w jeden dzień!
2.   – Aniu, Kasiu, jak długo jeszcze (oglądać) …………..........…………………….. telewizję? 
      – Mamo, film (skończyć się) ……….…........………. za 15 minut!
3.  Jutro (ja / zapytać) …….……….…………. Adama, czy (pożyczyć) ………..………………….   
     mi zeszyt do matematyki.
4. Kasia jeszcze przez godzinę (powtarzać) …..………............…….………………. słówka  
    na jutro, a potem (położyć się) …………....…..…………….. spać.
5.  (r. nmos., my / brać) ………..............….……………….…. to lekarstwo przez pięć dni,  
      a potem (pójść) ……………….........…… do lekarza na wizytę kontrolną.
6. Kiedy wreszcie (ty / ubrać się) ……..........……………..…..? Taksówka tak długo nie  
     (czekać) ……………………........…………. na ciebie!
7. Zaraz (ja / zadzwonić) ……….…....……. do Ani i (podziękować) ………………….....…..
     jej za kartkę z życzeniami.
8.   Kiedy nasze dzieci (urosnąć) …………....……, (r.mos., my / mieć) …..……....……….…. 
     więcej wolnego czasu.

będzie pracował
weźmie

W tym tygodniu rodzice (wracać / wrócić) ............................0 późno  z pracy, dlatego ja 
i mój brat codziennie (zajmować się / zająć się) ……..............….........……………1 domem. 
Ustaliliśmy, że (ja, r.ż., wychodzić / wyjść) ….…………..…………............…..2  z psem, a we 
wtorek (podlewać / podlać) ……………………....................…................3 kwiaty. Adam 
zawsze po śniadaniu (robić / zrobić) ……………............…………..........………..4 porządki 
w kuchni. Razem (zmywać / zmyć) ……........….…......................…....…….5 naczynia 
po obiedzie i kolacji. Jutro (my, jechać / pojechać) …….......……………....……..…..…. 6 
na zakupy i (kupować / kupić) ………….….....................………….…7 dużo warzyw, 
które (jeść / zjeść) …………....…….…..........…...........……….8 do każdego posiłku. 
W piątek (ja, piec / upiec) ………..............……….............……….9 ciasto, a Andrzej 
(przygotowywać / przygotować) ………………………..……10 pyszną herbatę z miodem, 
kiedy rodzice (wracać / wrócić) ………………...................………….11 domu. Kiedy już 
(my, jeść / zjeść) …………...……...……12 kolację, (oglądać / obejrzeć) …….…………………..13 
kolejny odcinek naszego ulubionego filmu, a potem (kłaść się / położyć się)  
……….………………...........14 spać. W sobotę mama jak zwykle (wstawać / wstać) 
…………….…..........…....…….15 wcześnie rano i (robić / zrobić) ……....……....…………..16  
dla wszystkich śniadanie. Tata (wychodzić / wyjść) …..…..…………………….17 na spacer  
z psem, a potem (pomagać / pomóc) ……………….……..……..18 mamie ugotować obiad.

będą wracali
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5. Proszę uzupełnić zdania formami biernika lub dopełniacza liczby 
pojedynczej.

6. Kasia i Ewa są bliźniaczkami. Wyglądają tak samo, ale lubią różne 
rzeczy. Proszę uzupełnić listę formami dopełniacza liczby pojedynczej lub 
mnogiej.

0. Chętnie piję (zielona herbata) …………….…..………………......, za to nie lubię (mocna  
kawa) …………….…..…………...... .

1. Ewa nie ma (brat) ……………………..….., ale ma (starsza siostra) ................…………...  
…………………………….. .

2. Moja ciocia ma (małe dziecko) ………………….…..………………......... i (duży pies)  
……………………………………………...………….…… .

3. Zgubiłam wczoraj (swój nowy telefon) ………...........................…………………………. .
4. Moja sąsiadka znalazła na ulicy (mały kot) …………………………….. .
5. Nie lubię (informatyka) …………………………., ale za to bardzo lubię (historia) 

………………………………… .
6. Uczę się (język polski) ………............…...……………………..., a moja koleżanka z Polski 
    uczy się (język ukraiński) ………………...........……………………… .

zieloną herbatę
mocnej kawy

0. lody waniliowe
1. gorzką herbatę
2. biały ser
3. naleśniki z dżemem
4. słodkie gruszki
5. tłustą kiełbasę

6. .............................................
7. .............................................
8. .............................................
9. .............................................

10. ...........................................

Kasia lubi:

Kasia nie lubi:

6. gotowaną marchewkę
7. sok jabłkowy
8. cukierki czekoladowe
9. świeże mleko

10. surowe warzywa

0. .............................................
1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................
4. .............................................
5. .............................................

Ewa nie lubi:

Ewa lubi:

lodów waniliowych
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7. Kim oni są? Proszę rozwiązać krzyżówkę.  

8. Co oni będą robili? Proszę uzupełnić zdania, zgodnie z podanym 
przykładem. 

9. Proszę porozmawiać z 4 osobami, zapytać, kim chcą być i co będą robić.  

Hasło: ……………………………………………..?

1

2

3

4

5

6 D
7 Z

8

9

10

11

1. Gra w piłkę.
2. Kobieta, która pracuje w telewizji.
3. Pisze programy komputerowe.  
4. Pracuje tam bibliotekarka.
5. Mężczyzna, który pracuje  
     w urzędzie. 
6. Leczy zęby.
7. Pracuje w szpitalu. 
8. Naprawia samochody.
9. Kobieta, która podaje jedzenie 
     w restauracji.

10. Jeździ taksówką. 
11. Uczy dzieci. 

0. Piotrek chce być lekarzem, …………………….......…………...…………….................……. .

1. Kasia i Ewa chcą być bibliotekarkami, …..………………….......…………...…………………. . 

2. My chcemy być policjantami, ……….……………………….......................…………………. . 

3. Ty chcesz być taksówkarzem, ……………………………….........................…………………. . 

4. Grzesiek i Dima chcą być mechanikami, ………..………………....………...…………………. . 

5. Daria chce być dentystką, ………………………….……...…..........................………………. . 

6. Wy chcecie być nauczycielami, ……………………………….....................…………………. . 

7. Ja chcę być ……………………………….……………..………………………………...…………………. .

on będzie pracował w szpitalu / leczył ludzi

Imię Kim chce być? Co będzie robił / robiła?


