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1.Co możemy znaleźć w kosmetyczce? Podpisz kosmetyki słowami z listy: 
 

tusz do rzęs, lakier do paznokci, kredka do oczu, szminka, podkład, perfumy, cienie do oczu, puder, 

korektor, lusterko, róż

  

2.Połącz słowa w kolokacje 
 

1. pilniczek a) do włosów 

2. szczotka b) do golenia 

3. żel   c) do płukania ust 

4. pasta  d) do uszu 

5. pianka  e) do zębów 

6. płyn  f) do paznokci 

7. mydło  g) pod prysznic 

8. patyczki h) do rąk 

 

3.Podkreśl przedmioty, których zwykle używają tylko kobiety (jeśli nie jesteś pewien/ 

pewna co znaczy dana fraza, nie używaj słownika. Użyj Google Image.) 
 

szczoteczka do zębów, cążki do skórek, wkładki higieniczne, patyczki do uszu, szlafrok, szczotka do 

toalety, pasta do zębów, pęsetka, żel do higieny intymnej, tusz do rzęs, obcinacz do paznokci, papier 
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toaletowy, pilniczek do paznokci, maszynka do golenia, ręcznik, waciki, chusteczki do demakijażu, żel do 

mycia brody, pilniczek, pianka do golenia, płyn do płukania ust, nić dentystyczna, podpaski, mydło do rąk 

4.Przyporządkuj frazy z poprzedniego ćwiczenia do odpowiedniej kategorii (niektóre frazy 

nie pasują do żadnej kategorii) 
 

HIGIENA UST HIGIENA PODCZAS 
MENSTRUACJI 

KOSMETYKA/ PIĘKNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.Do podanych czasowników dopisz odpowiednie narzędzie lub kosmetyk 
 

1. piłować paznokcie - ............................................ 

2. zmywać makijaż - ............................................... 

3. golić się - ............................................................ 

4. malować oczy - ................................................... 

5. myć zęby - .......................................................... 

6. robić siku - .......................................................... 

7. czesać włosy - ..................................................... 

6.Które słowo nie pasuje? 
 

1. lakier, pilniczek, puder, cążki 

2. pasta, szczoteczka, grzebień, nić 

3. papier, grzebień, szczotka, gumka 

4. kredka, cienie, tusz, pomadka 

5. maszynka, podpaska, tampon, wkładka 
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7.Frazy nie pasują do obrazków. Połącz je z odpowiednimi obrazkami. 

 

8.Podpisz akcesoria fryzjerskie 
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Odpowiedzi 
1. Sprawdź pod linkiem: 

2. 1f, 2a, 3g, 4e, 5b, 6c, 7h, 8d 

3. cążki do skórek, wkładki higieniczne, pęsetka, żel do higieny intymnej, tusz do rzęs, pilniczek do paznokci, waciki, 

chusteczki do demakijażu, pilniczek, podpaski 

4. Higiena ust: szczoteczka do zębów, pasta do zębów, nić dentystyczna, płyn do płukania ust 

Higiena podczas menstruacji: wkładki higieniczne, podpaski, żel do higieny intymnej 

Kosmetyka/ Piękno: tusz do rzęs, cążki do skórek, pilniczek do paznokci, chusteczki do demakijażu, waciki 

5. 1. pilniczek do paznokci, 2. Chusteczki do makijażu, waciki, 3. Maszynka do golenia, pianka do golenia, 4. Tusz do rzęs, 

kredka do oczu, cienie do powiek 5. Szczoteczka do zębów, pasta do zębów, nić dentystyczna, płyn do płukania ust, 6. 

Papier toaletowy, 7. Szczotka do włosów, grzebień, gumka, spinka, wsuwka, prostownica 

6. 1. pudek, 2.grzebień, 3.papier, 4.pomadka, 5. maszynka 

7. 1.zaplatać warkocz, 2.suszyć włosy, 3. Obcinać włosy, 4. Kucyk, 5. Warkoczyki, 6. Grzywka, 7. Łysy z wąsami 

8. Wsuwki, grzebień, suszarka, spinka, szczotka, nożyczki, maszynka, prostownica 
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