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1.Podpisz obrazki 
przedłużacz, taśma, gniazdo, wąż ogrodowy, taczka, żarówka, konewka, śrubokręt, sznurek, motyka, 

deski, gwóźdź, śruba, kosiarka, młotek, łopata, klucz, piła, rozdzielacz, wiadro 

 

     
  

 
   

     
  

 
   

     
  

 
   

     
   

 
  

 

2.Którymi narzędziami możesz to zrobić? 
 

a) Podlać trawnik ............................................................................................................ 

b) Związać coś ................................................................................................................. 

c) Wykopać dół w ziemi .................................................................................................. 

d) Skosić trawę ................................................................................................................ 

e) Przewieźć piasek z punktu a do punktu b .................................................................... 

f) Wykopać chwasty i spulchniać ziemię ......................................................................... 
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g) Wykręcić lub wkręcić śrubę ......................................................................................... 

h) Skleić coś ..................................................................................................................... 

i) Przybić gwóźdź ............................................................................................................ 

 

3.Co możesz z tym zrobić? 
 

A) Żarówka - ............................................. 

B) Nasiona - .............................................. 

C) Gwóźdź - .............................................. 

D) Gniazdo - ............................................... 

4.Uzupełnij tekst słowami z poprzednich ćwiczeń 
 

Dziadek  w zeszłym roku przeszedł na emeryturę. Od zawsze marzył o tym, że kiedy zostanie emerytem, 

zacznie majsterkować na pełny etat. Przez lata gromadził różne sprzęty w garażu. Część z nich była dość 

przydatna, na przykład ......................................1 elektryczna do koszenia trawy (Trawnik przed domem 

dziadków ma jakieś 5 metrów kwadratowych, ale co tam). Żeby ją podłączyć do .................................2 

dziadek potrzebował długiego .......................................3, który zawsze po wykonanej pracy zwijał i wieszał 

na gwoździu na ścianie garażu. Oprócz kosiarki przydawał mu się też dość krótki, bo dziesięciometrowy 

......................4 ogrodowy. Podlewał nim trawnik oraz jeden krzak bzu, który rośnie przy płocie. Babcia 

zawsze mówiła, że do podlewania takiego małego trawnika wystarczyłaby zwykła ..................................5, 

ale dziadek uważał, że wyglądałby z nią żałośnie.  

A więc kiedy dziadek przeszedł na emeryturę kupił działkę. Działka to taki mały ogrodzony ogródek. 

Czasem stoi na niej mały domek. Ludzie, którzy mają działki zwykle spędzają na nich popołudnia i 

weekendy w lecie – palą grilla, opalają się albo .... majsterkują! Z działką jest dość dużo roboty, jeśli chcesz, 

żeby wyglądała dobrze. A dziadek bardzo chciał, żeby sąsiedzi mu zazdrościli. Najpierw postanowił, że przy 

płocie posadzi kilka owocowych drzew i krzaków. W tym celu kupił nową i drogą ...........................6, którą 

wykopał doły w ziemi. Niestety zapomniał ich podlać i po tygodniu bez deszczu drzewka uschły. Nie przejął 

się tym za bardzo. Zdecydował, że musi posadzić pomidory, ogórki i kilka innych warzyw. Kupił 

................................7 warzyw przez internet. Kiedy przyszedł weekend i miał to zrobić, strasznie rozbolały 

go plecy, więc babcia cały dzień spulchniała ziemię ................................8, siała warzywa i podlewała je 

plastikową ........................................9(żeby nie uschły, jak drzewa).  
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Dziadek wymyślił też, że na ścianach jego domku na działce powinien rosnąć winogron. Nie chciał kupić 

gotowego stelaża online, więc postanowił, że zbuduje go sam. Znalazł kilka starych ............................10 w 

garażu. Przyniósł na działkę cały sprzęt majsterkowicza i zabrał się do roboty. Najpierw musiał uciąć deski 

...................................11, a potem przybić je do siebie gwoździami za pomocą .................................12 . 

Niestety zapomniał zabrać z domu okularów i uderzył się młotkiem w palec. Na tyle mocno, że musiał 

pojechać do szpitala. Ostatecznie przykleił deski do siebie srebrną .............................13 i klejem oraz 

przywiązał ....................................14 .  

Innego dnia dziadek kosił trawę na działce. Nagle silnik się zatrzymał. Dziadek próbował uruchomić 

................................15 jeszcze raz, ale nie działała. Zepsuła się. Odłączył więc ją od ..................................16, 

wziął ..................................17 oraz klucz z garażu i zaczął odkręcać elementy kosiarki. Wszystko wydawało 

się być w porządku, więc przykręcił z powrotem ...................................18. Chociaż zostały mu w ręku trzy z 

nich, które nigdzie nie pasowały, kosiarka cudem zaczeła działać.  

Obecnie dziadek pracuje nad systemem automatycznego zraszania trawnika oraz buduje w garażu ul, bo 

chce mieć własny, naturalny miód. Aż boję się pomyśleć, czym się to skończy. 
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Odpowiedzi 
1.motyka, łopata, kosiarka, wąż ogrodowy, gniazdo,  

śrubokręt, taśma, sznurek, śruba, przedłużacz 

konewka, piła, taczka, rozdzielacz, żarówka 

wiadro, gwóźdź, deski, młotek, klucz 

2.a) konewką, wężem, b) sznurkiem, c) łopatą, d) kosiarką, e) taczką, f) motyką, g) śrubokrętem, h) 

taśmą, i) młotkiem 

3. a) wkręcić/wykręcić, b) posiać, c) przybić, d) podłączyć wtyczkę 

4. 1.kosiarka, 2.gniazda, 3.przedłużacza, 4.wąż, 5.konewka, 6.łopatę, 7.nasiona, 8.motyką, 9.konewką, 

10.desek, 11.piłą, 12.młotka, 13.taśmą, 14.sznurkiem, 15. Kosiarkę, 16. Gniazda, 17. Śrubokręt, 18.śruby 
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