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1.Połącz czasowniki z definicjami 
 

1. Wyspać się    a) widzieć różne obrazy w nocy  

2. Zaspać    b) spać wystarczająco dużo  

3. Dospać     c) spać kilka minut po tym, jak zadzwonił budzik 

4. Odespać   d) wydawać głośne, irytujące dźwięki podczas snu 

5. Przespać coś   e) zapomnieć o czymś 

6. Chrapać    f) spać dłużej w weekend, żeby nadrobić brak snu z poprzednich dni  

7. Zasnąć    g) obudzić się za późno  

8. Śnić     h) zacząć spać  

 

2.Wstaw czasowniki z ćwiczenia 1 do zdań 
 

1. Kurczę! Znowu .............................. do pracy! Teraz na pewno nie dostanę awansu. 

2. Miała wczoraj straszny sen. .................................. mi się, że byłam czwartą żoną Donalda 

Trumpa! 

3. Polska mama: ..................................(ty)? To dobrze, bo jest sobota rano i trzeba sprzątać dom! 

4. Budzik zadzwonił o szóstej, ale byłam bardzo śpiąca, bo w nocy pięć razy wstawałam do dziecka, 

więc włączyłam drzemkę i ........................... jeszcze 15 minut.  

5. Wypiłeś ciepłe mleko, policzyłeś wszystkie barany, słuchałeś relaksującej muzyki i dalej nie 

mogłeś ................................... . 

6. Cały tydzień ciężko pracowałam i miałam nadzieję , że mogę ................................. to w weekend, 

ale nie! Nasz sąsiad musiał kosić trawę w ogrodzie o 7 rano w sobotę! 

7. Nie wierzę! Dzisiaj jest 15 listopada! ................................... (ja) urodziny taty. Znowu! 

8. Wujek Zbyszek ...................................... tak głośno, że Siri zastanawia się, czy powinna dzwonić 

na straż pożarną.  
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3.Podpisz obrazek słowami 
śpiączka, lunatykować, bezsenność, sen, drzemka 

 

    
 

    
 

 

 

 

4.Podpisz sytuacje słowej z poprzedniego ćwiczenia 
 

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

1. Mama Zenka miała bardzo ciężki wypadek samochodowy dwadzieścia lat temu. Teraz jest w 

domu opieki i nie ma z nią kontaktu. 

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

2. Kiedyś, kiedy byłam dzieckiem, rodzice znaleźli mnie w nocy w ogrodzie u sąsiadów. Bawiłam się 

z ich psem. Ja tego zupełnie nie pamiętam.  

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

3. Przez wiele nocy nie mogłam zasnąć i nic mi nie pomagało. Może to przez stres, a może po 

prostu się starzeję. W końcu musiałam pójść do lekarza, bo byłam wyczerpana. 

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

4. Uwielbiam spać, bo zawsze w nocy mam najlepsze przygody. Mam chyba bardzo bogatą 

wyobraźnię, bo zawsze kiedy śpię, biorę udział w interesujących wydarzeniach i spotykam 

fajnych ludzi. 

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

5. Zawsze kiedy jem duży obiad, chce mi się spać. Kładę się wtedy w salonie na kanapie. 
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Odpowiedzi 
1. 1.1b, 2g, 3c, 4f, 5e, 6d, 7h, 8a 

2.1.zaspałem/zaspałam, 2.śniło mi się, 3. wsypałeś się/ wyspałaś się, 4.dospałam , 5.zasnąć, 6.odespać, 

7.przespałem/ przespałam, 8. chrapie 

3. drzemka, śpiączka, lunatykować, bezsenność, sen 

4. 1.bezsenność, 2.lunatykować, 3.bezsenność, 4.sen, 5. drzemka 

 

 

 

 


