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1.W puste pola wstaw czasowniki z nawiasów w czasie przyszłym dokonanym. 

Większość czasowników powinny być w pierwszej osobie liczby mnogiej ( zrobimy).  

Pozostałe mają w nawiasie odpowiedni zaimek.  

 

 

Zanim zaczniesz czytać zastanów się (lub poszukaj informacji) co znaczą wyrażenia : 
„oddychać pełną piersią”, „zapuścić korzenie” i „ szyty na miarę” 

 

Klasyczne Bieszczady 

 

Propozycja wycieczki w Bieszczady dla grup, które nasz region chcą odwiedzić po raz 

pierwszy. Program klasycznego zwiedzania Bieszczadów z wszystkimi najbardziej 

znanymi atrakcjami w Bieszczadach. ............................. (poznawać, wy) miejsca w 

Bieszczadach, które tworzą ich niepowtarzalny klimat, z dala od tłumów. 

............................. (pokazywać) Wam, dlaczego tak wiele osób, które wybierają się w 

Bieszczady zostawia tutaj serce, a niektórzy postanowili zapuścić korzenie. 

................................ (słuchać) historii tych ciekawych bieszczadzkich osobliwości. Na 

szczycie Połonin ................................. (oddychać) pełną piersią, nad wodą Soliny 

............................. (słuchać) śpiewu ptaków i sami .................................. (śpiewać) przy 

ognisku pod rozgwieżdżonym niebem. 

Aktywne Bieszczady 

Wycieczka na trzy dni w Bieszczady to absolutne minimum. Bieszczady to doskonałe 

miejsce, aby oderwać się od nudnej rzeczywistości i odpocząć w wyjątkowym otoczeniu. 

Przygotowaliśmy dla Was program wycieczki w Bieszczady, podczas którego aktywnie 
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.................................. (spędzać) kilka dni. Doskonała propozycja dla grup, które pragną  

zasmakować bieszczadzkiej przygody! W planie trzydniowej wycieczki po Bieszczadach 

klasyczna wyprawa do Bieszczadzkiego Parku Narodowego z górskim spacerem po 

wybranej trasie, spływ pontonowy rzeką San i zwiedzanie okolic bieszczadzkich jezior! 

.............................. (dbać) także o Wasze podniebienia i .................................... 

(prowadzić) do miejsc, gdzie .......................................... (smakować, wy) świeżych serów 

spod Połonin i dawnych bojkowskich przysmaków. Idealna propozycja dla lubiących 

aktywnie wypocząć.  

Bieszczady ze smakiem 

Wybraliśmy dla Was atrakcje, które są esencją regionu, tak by jak najlepiej posmakować 

magii naszych gór i nie omijać przy tym niepowtarzalnych lokalnych smakołyków. 

Propozycja szyta na miarę dla grup, które pragną zwiedzać region wszystkimi zmysłami. 

Gwarantujemy ucztę dla duszy i ciała. Zwiedzając region ........................... 

(odwiedzać)  lokalnych wytwórców serów spod połonin, będziemy mieć możliwość 

zasmakowania lokalnego piwa, którego smaku trudno porównać z piwami, które znamy 

ze sklepowych półek. Na życzenia grup .......................... (organizować) ognisko z 

lokalnymi specjałami, a nawet karpacką muzyką. 

Dzikie Bieszczady 

Bieszczady to niemal synonim dzikiej przyrody. Trudna historia regionu sprawiła, że 

ziemie będące kiedyś domem bieszczadzkich górali są dziś domem wilka, rysia, 

niedźwiedzia, żubra…. Zapraszamy Was zatem na wycieczkę w dzikie Bieszczady i 

kontakt z dziewiczą naturą. ................................ (oprowadzać) Was po najwspanialszych 
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szlakach Bieszczadzkiego Parku Narodowego, ................................... (proponować) 

ognisko w centrum parku, ................................ (pokazywać) zagrodę żubrów. Projektując 

plan wycieczki, zwróciliśmy uwagę na najciekawsze osobliwości przyrodnicze naszego 

regionu, magiczne skarby natury, które często pozostają niezauważone. Zielony kolor 

naładuje nasze wewnętrzne akumulatory! 

 

2.Znajdź w tekście słowa, które utworzą kolokacje 
 

1. Dziewicza ................................... 

2. Absolutne  ................................... 

3. Niepowtarzalny...................................  

4. Nudna  ................................... 

5. Lokalne ...................................  

6. Spływ   ...................................  

7. Trzydniowa ...................................  

8. Rozgwieżdżone ................................... 
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Odpowiedzi: 

Ćwiczenie 1 

Poznacie, pokażemy, posłuchamy, odetchniemy, posłuchamy, zaśpiewamy, spędzimy, 

zadbamy, zaprowadzimy, posmakujecie, odwiedzimy, zorganizujemy,  oprowadzimy, 

zaproponujemy, pokażemy 

Ćwiczenie 2 

 dziewicza natura, absolutne minimum, niepowtarzalny klimat, nudna rzeczywistość, 

lokalne piwo/ smakołyki, spływ pontonowy, trzydniowa wycieczka 

 

 


