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1.Dopasuj czasowniki do dopełnień, tak aby utworzyć z nich kolokacje, które mają sens 
 

1. Zdawać   a) przestępstwo  

2. Brać (się)  b) dziećmi  

3. Radzić    c) z powietrza 

4. Podejmować się d) sobie sprawę  

5. Zajmować się  e) sobie w życiu  

6. Popełnić  f) wyzwania 

 

2.Dopasuj wyrażenie z ćwiczenia 1 do ich definicji: 
 

1. ............................................ – uświadamiać sobie, wiedzieć, rozumieć coś 

2. ........................................... – nie mieć potwierdzenia w faktach lub pojawić się z zaskoczenia 

3. ........................................... – dawać sobie radę 

4. ........................................... – decydować się na zrobienie czegoś trudnego 

 

3.Od podanych czasowników utwórz imiesłów przymiotnikowy bierny , jak w przykładzie: 
 

0. Robić – robiony 

1. Zdziwić się - ................................ 

2. Osiągnąć - ................................... 

3. Wykonać - .................................. 

4. Zwolnić - .................................... 

5. Wynieść - ................................... 

6. Oprzeć - .................................... 

 

4.Ułóż zdania z imiesłowami, które utworzyłeś/aś 
 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

5.Przeczytaj tekst, wstaw do niego czasowniki i rozwiąż ćwiczenie poniżej 
 

zajmować się, rozpoznawać , starać się,  zdawać, brać,  poradzić , wykonywać, popełnić, uświadamiać, zmywać,  

podejmować się, twierdzić 

 

Jeśli twoje dzieci nie 1...................................... dzisiaj żadnych prac domowych, nie bądź zdziwiony, jeśli w 

późniejszym życiu będą miały problemy ze współpracą i osiąganiem zawodowego sukcesu. Tak 

przynajmniej 2..................................... Julie Lythcott-Haims, była dziekan Uniwersytetu Stanforda, autorka 

książki "How to Raise an Adult". 

Lythcott-Haims uważa, że wykonywanie prac domowych to pierwszy krok do uczynienia z dziecka osoby 

dorosłej odnoszącej sukcesy - mówiła o tym na jednej z konferencji TED. 

Jeśli dzieci nie 3................................. naczyń, to znaczy, że ktoś robi to za nie. W ten sposób czują się 

zwolnione nie tylko z pracy, ale też z uczenia się, że każda praca musi zostać przez kogoś wykonana i że 

każdy z nas musi mieć w niej swój udział, dla dobra ogółu. 

Pranie i sprzątanie w dzieciństwie kluczem do kariery? 

Zdaniem byłej dziekan Stanforda, dzieci wykonujące prace domowe łatwiej potem - już jako pracownicy - 

współpracują z innymi. Gdy ktoś ma kłopoty, łatwiej to 4................................... - bo wiedzą, jak ciężka bywa 

praca samemu. Zamiast prosić szefów o listę zadań, sami 5....................................... kolejnych wyzwań. 

- Włączając dzieci w prace domowe - wynoszenie śmieci, robienie prania - 6.................................... im, że 

muszą robić pewne rzeczy w ramach swojego życia. Rozumieją, że w życiu nie chodzi tylko o siebie i własne 

potrzeby, ale że każdy jest częścią ekosystemu - rodziny, miejsca pracy - wyjaśniała Lythcott-Haims. 

Była dziekan Stanforda podkreślała w przemówieniu TED, że sama na początku macierzyństwa 

7.................................... w tej kwestii błąd - wychowywała dzieci tak, jakby były delikatnymi drzewkami 

bonzai. 8.............................. za wszelką cenę chronić je od wszystkiego, co mogło zakłócić ich piękne życie. 

Z czasem jednak naukowczyni 9............................ sobie sprawę, że dzieci to nie drzewka bonzai, tylko 
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"dzikie kwiaty" nieznanego gatunku, którym trzeba pozwolić rozkwitać na ich własny sposób - i wtedy 

doskonale 10................................ sobie później bez niej. 

Wnioski Lythcott-Haims nie 11................................ się z powietrza - ekspertka opiera się na tzw. Harvard 

Grant Study, najdłużej prowadzonych badaniach nad ludźmi, ich poczuciem szczęścia, itd., 

przeprowadzonymi przez naukowców z Uniwersytetu Harvarda. Wynika z nich jasno, że osoby, które jako 

dzieci 12........................................... domem, są później bardziej szczęśliwe - i może to mieć na ich życie 

nawet większy wpływ, niż relacje rodzinne. 

Źródło: https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/kariera/jak-wychowac-dziecko-na-czlowieka-sukcesu/5s6k49m 

 

6.Zaznacz prawdłową odpowiedź: 
 

1. Tekst dotyczy 

a) Sposobu na poradzenie sobie z niegrzecznym dzieckiem 

b) Sposobu na rozwijanie inteligencji dziecka 

c) Sposobu na pomoc dziecku w osiągnięciu sukcesu 

2. Lythcott-Haims przedstawiła swoją teorię 

a) Podczas wykładu na uniwersytecie Stanford 

b) W książce o wychowywaniu dzieci 

c) Podczas występu na konferencji 

3. Według Julie Lythcott-Haims błędem rodziców jest 

a) Nie pytanie dzieci o ich zdanie 

b) Nie angażowanie dzieci w obowiązki domowe 

c) Chronienie dzieci przed problemami 
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Odpowiedzi: 
1.1d, 2c, 3e, 4f, 5b, 6a 

2.1.zdawać sobie sprawę, 2.brać się z powietrza, 3.radzić sobie, 4.podejmować sobie wyzwania 

3. 1.zdziwiony, 2.osiągnięty, 3.wykonany, 4.zwolniony, 5.wyniesiony, 6.oparty 

4.1.wykonują, 2.twierdzi, 3.zmywają, 4.rozpoznają, 5.podejmują się, 6. uświadamiają , 7.popełniła, 8.starała się, 9. zdała, 10. radzą, 11.biorą, 12. 

zajmują się 

6. 1c, 2c, 3b 
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