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1.Match verbs with pictures 
oglądać, grać, rozmawiać, sprzątać, biegać, czekać, śpiewać, czytać 

    

   
 

 

    
   

 
 

 

2.Put the forms of verb “czytać” into the correct blanks and underline the endings 
czytamy, czytają, czytasz, czyta, czytam czytacie 

ja  my  
 

ty  wy  
 

on/ona/ono/pan/pani  oni/one/państwo  
 

 

3.Choose the correct form of the verb 
 

1. Mój pies nazywasz się / nazywam się / nazywa się Eduardo. 

2. Jak często pani  biegasz / biegają / biega? 

3. Czy (wy) rozumiecie / rozumie / rozumiemy, to słowo? 

4. Moja mama i ja często rozmawiam/ rozmawiacie / rozmawiamy. 

5. Wioleta i Kasia grasz / grają / gracie na pianinie.  

6. Kasiu! Jak masz / ma / mamy na imię twój mąż? 

7. Mateusz nigdy nie sprzątamy / sprzątasz / sprząta mieszkania. 

8. Czy wy teraz oglądacie / oglądamy / oglądasz program dokumentalny? 

9. Ta piosenkarka śpiewamy / śpiewa / śpiewasz piosenkę o Polsce. 
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10. Dlaczego (ty) pytacie / pyta / pytasz? 

11. Czy państwo czekacie / czeka / czekają na autobus? 

12. Marku! Co czytasz / czytam / czytacie? 

13. (ja) Nie pamięta / pamiętają / pamiętam, co to znaczy! 

4.Fill the sentences with correct forms of verbs in brackets  
 

1. Czy ty .......................................(nazywać się) Wiktor? 

2. Nie, ja ......................(mieć) na imię Mikołaj. 

3. Czy mama ……………………………………….(pamiętać) o prezencie dla taty? 

4. Moje dzieci nigdy nie ....................................... (sprzątać). 

5. Nie mogę teraz pracować, bo ................................(oglądać) serial! 

6. Kiedy Martyna ................................ (śpiewać), jestem chory. 

7. Halo! Policja?! W moim mieszkaniu ..............................(biegać) myszy! 

8. ............................ (grać; wy) w karty? W pokera czy w brydża? 

9. Teraz ............................... (czytać; ja) bardzo interesującą książkę o delfinach! 

10. Jak często ....................................(rozmawiać, ty) z babcią? 

11. Nasi sąsiedzi, Hans i Hedwig nie ................................(rozumieć) po polsku. 

12. .............................. (czekać; my) na ciebie w restauracji już trzydzieści minut! Gdzie jesteś? 

13. Twoja mama ................................. (pytać), czy ....................(mieć, my) czas na wizytę.  
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Odpowiedzi: 
1. biegać, śpiewać, rozmawiać, sprzątać, grać, czekać, oglądać, czytać 

2. ja – czytam, ty – czytasz, on/ona/ono/pan/pani – czyta, my-czytamy, wy-czytacie, oni/one/państwo – czytają 

3. 1.nazywa się, 2.biega, 3.rozumiecie, 4.rozmawiamy, 5.grają, 6.ma, sprząta, 8.oglądacie, 9.śpiewa, 10.pytasz, 
11.czekają, 12. czytasz, 13.pamiętam 

4. 1.nazywasz się, 2.mam, 3.pamięta, 4. sprzątają, 5.oglądam, 6.śpiewa, 7.biegają, 8. gracie, 9. czytam, 10. 
rozmawiasz, 11. rozumieją, 12. czekamy, 13. pyta, mamy 
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