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0.Jaki jest według ciebie partner idealny? Podaj przynajmniej pięć cech takiej osoby. 

 

1.Wstaw do tekstu odpowiednie czasowniki 
 

poświęcać, przestać,  układać, domyślać się, zmienić, wykonywać, upiec, przynosić, 
zarabiać, pozwalać,  obiecać, podpisać  

 

Mąż idealny to mężczyzna, który bez sugestii narzeczonej, matki czy przyszłej teściowej, 

zdecydował się wziąć ślub i 1............................ , że nie opuści swojej żony aż do śmierci. 

Żona mu też obiecała –  że nie umrze pierwsza i że raz w miesiącu będzie mógł z kolegami 

wyjść na piwo. Mąż idealny nie komentuje tego. 

W momencie kiedy Mąż idealny 2.............................  akt mażeństwa, zrezygnował z głupich 

zwyczajów kawalerów. Na przykład z siedzenia na kanapie, kiedy zlew jest pełny naczyń, z 

wyłączania telefonu na imprezie albo z wracania do  domu po dwudziestej trzeciej. Po ślubie 

Mąż idealny 3...................................  prace domowe  bez dyskusji, chętnie gotuje 

egzotyczne dania i  jest szczęśliwy, kiedy Żona mówi „Wspaniale gotujesz, Kochanie!”  

Oczywiście Mąż idealny ma dobrą pracę, w której świetnie 4................ ......, a pieniądze z 

pensji przeznacza na dom, rodzinę i oczywiście Żonę. (Żona też pracuje – realizuje swoje 

pasje. Jest nauczycielką albo artystką.) Mąż nie chce, żeby żona płaciła rachunki za gaz, 

wodę czy Internet, bo nie 5...........................  mu na to jego męskie ego.  

Mimo tego, że gotowanie to jego pasja, pozwala Żonie od czasu do czasu wejść do kuchni i 

6.....................  ciasto. Oczywiście to Mąż sprząta później bałagan – mąkę na stole i jajka 

na podłodze. Wszyscy wiemy, że żony nie mają czasu i są zbyt zmęczone po pracy, żeby 

jeszcze sprzątać!  
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W sypialni męża idealnego i jego Żony jest gorąco. Mąż bez problemu 7........................... , 

czego potrzebuje jego Żona. 8.........................  jej wystarczająco dużo czasu, a po fakcie 

przytula ją i dyskutuje z nią o jej problemach w pracy, chudych niedźwiedziach polarnych 

na Arktyce lub operacjach plastycznych Charlize Theron.  

Tak zwana „męska grypa” to nie problem męża idealnego. Nawet kiedy ma czterdzieści 

stopni gorączki robi pran ie lub 9.......................  książki na regale alfabetycznie lub 

kolorami. Kiedy Żona jest chora lub ma okres Mąż 1 0.............................  jej gorącą 

czekoladę z mlekiem kokosowym, jagodowe muffinki i kolorowe gazety. Jeśli trzeba w 

środku nocy szuka czekolady orzechowej w supermarkecie lub otwartej apteki, żeby kupić 

swojej kobiecie paracetamol.  

Funkcja „ojciec” włącza się u męża idealnego od razu, kiedy Żona mówi „Chcę mieć 

dziecko”. Już od pierwszego miesiąca ciąży Mąż czyta mądre  książki o wychowywaniu dzieci, 

chętnie maluje pokój dziecka nawet 3 razy (bo Żona 1 1......................  zdanie co do koloru) 

a kiedy dziecko jest już na świecie, budzi się w nocy nawet dziesięć razy i nosi je na rękach 

aż 1 2.........................  płakać.  

Jeśli Mąż idealny ma dobrą żonę  i je wystarczająco dużo  ryb i pomidorów, może żyć 

szczęśliwie nawet osiemdziesiąt pięć lat!  
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2.Ponumeruj ilustracje zgodnie z tekstem 
 

   

   

   

   

 

3.Do podanych czasowników dopisz formy dokonane lub niedokonane 
 

1. poświęcać - .............................. 

2. .................................. - przestać 

3. .................................... – ułożyć 

4. .................................. – zmienić 
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5. domyślać się - ........................... 

6. wykonywać - .............................. 

7. .....................................- upiec 

8. przynosić - ................................. 

9. zarabiać - ................................... 

10. pozwalać - ................................. 

11. ................................. – obiecać  

12. podpisywać - .............................. 

 

4. Napisz, jaka powinna być partnerka / żona idealna? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi 
 

1.  obiecał ,  2.  podpisał ,  3.wykonuje,  4.zarabia,  5.  pozwala,  6 .  upiec,  7.  domyśla s ię,  8.  poświęca,  9.  układa,  8.  
przynosi,  9.  zmienia,  10.  przestanie  

2.  4,  5 ,  1 ,  2  ,  3 ,  6  
3.  1. poświęcić,  2.  przestawać,  3 .  układać,  4.  zmieniać,  5.  domyślić s ię,  6.  wykonać,  7.  piec,  8.  przynieść ,  9.  

zarobić,  10.  pozwolić,  11.  obiecywać,  12.  podpisać  
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