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Przeczytaj opisy obrazków, wstaw do nich przyimki, a następnie dopasuj opisy do 

obrazków 

…………. 

……. tym obrazku jest noc. ……. tyłu widać światło księżyca. Niebo jest pochmurne.  ...... środku 

obrazka ręka martwej osoby wystaje ...... ziemi. ...... nią widać groby i krzyże, ...... którymi latają 

czarne ptaki. 

........... 

Ten obrazek przedstawia dynie. ..... lewej stronie dynie się uśmiechają. Jedna ..... nich jest ..... 

kapeluszu. Dwie inne dynie są ..... koszu. ......... kosza, ..... prawej stronie leżą trzy słoneczniki. ...... 

dyniami, koszem i słonecznikami są pomarańczowe liście. 

........... 

....... pierwszym planie tego obrazka jest dynia. ...... środku niej świeci się światło. ....... dynią jest 

rzeka, a ....... drugiej stronie rzeki są wysokie budynki, ....... których również świeci się światło, bo 

jest noc.  

........... 

....... tym obrazku widzimy czaszkę. .......  czaszką jest książka. ....... czaszce stoi świeca, a ....... nich 

także stoi butelka ....... trucizną. ..... etykiecie butelki jest rysunek nietoperza.  
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Odpowiedzi 
1.Na pierwszym planie tego obrazka jest dynia. W środku niej świeci się światło. Za dynią jest rzeka, a po drugiej stronie 

rzeki są wysokie budynki, w których również świeci się światło, bo jest noc. 

2.Ten obrazek przedstawia dynie. Po lewej stronie dynie się uśmiechają. Jedna z nich jest w kapeluszu. Dwie inne dynie 

są w koszu. Obok kosza, po prawej stronie leżą trzy słoneczniki. Pod/Przed dyniami, koszem i słonecznikami są 

pomarańczowe liście. 

3. Na tym obrazku widzimy czaszkę. Pod czaszką jest książka. Przy czaszce stoi świeca, a obok nich także stoi butelka z 

trucizną. Na etykiecie butelki jest rysunek nietoperza. 

4.Na tym obrazku jest noc. Z tyłu widać światło księżyca. Niebo jest pochmurne. W/Po/ Na środku obrazka ręka martwej 

osoby wystaje z ziemi. Za nią widać groby i krzyże, nad którymi latają czarne ptaki. 
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