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1. Co dwa dni ……............................................ (ja;nauczyć się/ uczyć się) fizyki z nauczycielem, żeby 

dobrze .......................................... (zdawać/ zdać) maturę. 

2. Wczoraj wieczorem Aneta .................................................... (czytać/ przeczytać) kilka wierszy, a 

potem poszła spać. 

3. Czy twoi rodzice ................................................. (kupować/ kupić) ci markowe ubrania, kiedy 

byłeś dzieckiem? 

4. Kiedy byliście dziećmi rzadko .................................................. (jeść/ zjeść) słodycze. 

5. Wojtek nagle ....................................... (widzieć/ zobaczyć), że jakaś kobieta siedzi w jego 

samochodzie. 

6. Karolina .................................................... (chudnąć/ schudnąć), bo systematycznie 

.......................................... (biegać/ pobiec). 

7. Dziadek ...............................................(brać/ wziąć) tabletki co  trzy godziny. 

8. W końcu ............................................... (ty; przyjechać/ przyjeżdżać)! Bardzo się cieszę!  

9. Kiedy sąsiad ............................................(zobaczyć / widzieć), że w moim domu świeci się 

światło, natychmiast ................................................. (dzwonić/ zadzwonić) po policję. 

10. Wojtek przez całe lato ................................................... (grać/ zagrać) w karty z kuzynami, więc 

dobrze się tego ...................................... (uczyć/ nauczyć). W zeszły weekend 

...................................... (wygrywać/ wygrać) trzy razy z rzędu! 

11. Całą sobotę ............................................(ja; sprzątać/ posprzątać) i ........................................ 

(ugotować/ gotować), dlatego w niedzielę już na śniadanie ......................................... (otworzyć/ 

otwierać) butelkę wina i ..........................................(zaczynać/ zacząć) się relaksować. 

12. Kiedy byłem nastolatkiem nie ............................................... (zainteresować/ interesować) mnie 

moja przyszłość i kariera. 

13. Nareszcie .......................................... (my; oglądać/ obejrzeć) ostatni sezon Czasu honoru! 

14. Wanda ............................................. (patrzeć/ popatrzeć) przez moment na siebie w lustrze, a 

potem weszła pod prysznic.  

15. Florian jednocześnie ............................................. (rozmawiać/ porozmawiać) z Matyldą przez 

telefon i .................................................. (myć/ umyć) naczynia. 

16. W latach sześćdziesiątych kobiety .............................................. (zaopiekować się/ opiekować się) 

głównie domem i dziećmi. 
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17. Kiedy ja ................................................(próbować/ spróbować) znaleźć w torbie swój paszport, 

samolot właśnie ..........................................(odlecieć/ odlatywać).  

18. Tylko raz w życiu ................................................ (spotykać/spotkać) kobietę, która spodobała mi 

się od razu. 
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Odpowiedzi: 
1.uczyłem/am się; zdać, 2. przeczytała, 3.kupowali, 4. jedliście, 5.zobaczył, 6. schudła, biegała, 7. brał, 8. 

przyjechałeś/aś, 9. zobaczył, zadzwonił, 10. grał, nauczył. wygrał, 11. sprzątałem/am, gotowałem/am, 

otworzyłem/am, zacząłem/zaczęłam, 12.interesowały, 13.obejrzeliśmy, 14.patrzyła, 15. rozmawiał, mył, 

16. opiekowały się, 17. próbowałem/am, odlatywał, 18. spotkałem/am 

 

http://www.polskidaily.eu/

