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1.Podkreśl poprawną formę czasownika 
 

1. Dlaczego się nie przyznawałaś/ przyznałaś, że to ty zjadłaś całe lody? 

2. Mój dziadek budował/ zbudował ten dom w 1933 roku. 

3. Przykro mi, ale żeby dostać/ dostawać tę pracę, musisz zdobywać/ zdobyć trochę więcej 

doświadczenia. 

4. Za każdym razem małpa decydowała się/ zdecydowała się na czerwone, nie zielone jabłko. 

5. Każde wakacje spędzaliśmy/ spędziliśmy u babci na wsi. 

6. Właśnie wracałeś/ wróciłeś z pracy, kiedy zaczął/ zaczynał padać deszcz. 

7. Jola proponowała/ zaproponowała Markowi, żeby szli/ poszli na pierogi do baru mlecznego. 

8. Dziadek opowiedział/ opowiadał nam o tym, jak stracił/ tracił małego palca milion razy! 

9. Poznałam/ poznawałam swojego męża w toalecie na dworcu kolejowym. 

10. Kiedy przeczytałam/ czytałam artykuł, szłam/ poszłam biegać. 

11. Po kolacji oglądaliśmy / obejrzeliśmy jeden odcinek serialu Rodzinka PL. 

12. Kiedy miałam małe dzieci, czasami piłam / wypiłam kawę przez trzy godziny. 

13. Zazwyczaj nie podchodziłam/ podeszłam do obcych ludzi, ale tamtego dnia naprawdę brakowało 

mi dwóch złotych do wina. 

14. Po co otwierałeś/ otworzyłeś nowy karton mleka? Przecież w lodówce stoi jeden prawie pełny. 

15. Analizowałem / Przeanalizowałem wszystkie za i przeciw, i decydowałem/ zdecydowałem, że 

jeszcze w tym roku nie będę kupować/ kupię mieszkania.  

2.Wpisz prawidłowy czasownik 
 

1. Jechałem rowerem i nagle ................................. (wpadać/ wpaść) w gigantyczną dziurę w drodze. 

2. W tamtych czasach wszyscy ...................................... (palić/ zapalić) papierosy. 

3. Nigdy nie mogłam zrozumieć, jak mój ojciec jednocześnie ....................................... (grać/ zagrać) 

na pianinie i .............................................. (kłócić się / pokłócić się) z moją matką. 

4. W latach osiemdziesiątych ................................................ (ja; spędzać / spędzić) głównie czas na 

szukaniu czegoś do jedzenia, a nie walce z systemem. 

5. Kiedy .................................................. (widzieć/ zobaczyć), że mój chłopak płonął, natychmiast 

......................................... (brać/ wziąć) gaśnicę i ............................................ (zaczynać/ zacząć) 

go gasić. 
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6. Gdy tylko Marek ........................................... (dostawać/ dostać) pracę, ......................................... 

(kupować/ kupić) swojej córce zestaw klocków LEGO, o jakim zawsze marzył. 

7. Czy ............................................. (kłaść/ położyć) już kiedyś płytki w łazience? Nigdy? To dlaczego 

nie zadzwonisz po fachowca?! 

8. Grażyna próbowała uspokoić dziecko, ale ono ciągle ............................................................ 

(krzyczeć/krzyknąć). 

9. .............................................. (ja; nastawiać/ nastawić) ziemniaki i .................................................. 

(skakać/skoczyć) na chwilę do sąsiada po sól. Zagadaliśmy się trochę, czas minął i kiedy 

.................................................. (wracać/ wrócić) cały dom był w dymie. ........................................ 

(zapominać/ zapomnieć) nalać wody do garnka z ziemniakami... 

10. Karolina i Waldek ........................................... (przeprowadzać się/ przeprowadzić się) do Torunia 

dwa miesiące temu. Do teraz nie ............................................ (znać/ poznać) jeszcze nikogo w 

tym mieście. 

3.Wpisz prawidłowy czasownik 
 

1. Myślę, że nigdy nie .................................................. (znajdować/ znaleźć) idealnej kobiety. 

2. Czekaj. .............................................. (wysyłać/ wysłać) ci za chwilę ten dokument. 

3. Mam nadzieję, że za dziesięć lat .............................................. (pić/ wypić) drinki na jakiejś 

egzotycznej wyspie, bo nie będę już pracować. 

4. Wieczorem Tadeusz ............................................. (robić/ zrobić) pranie, bo już nie ma czystych 

skarpetek do pary. 

5. Chyba jednak ............................................ (dzwonić/ zadzwonić) do Filipa. Miałam już się z nim 

nie kontaktować, ale za nim tęsknię. 

6. Jeszcze tylko dwa tygodnie i Krystyna w spokoju ............................................... (pisać/ napisać) 

książkę w domku nad morzem.  

7. Na pewno cię nie ....................................... (namawiać/ namówić) na jeden kieliszek wódki?  

8. Nie martw się, jeśli nie rozumiesz. ............................................... (tłumaczyć/ wytłumaczyć) ci, aż 

w końcu zrozumiesz.  

9. Szefowa ............................................. (dziwić się/ zdziwić się) bardzo, kiedy ................................... 

(widzieć/ zobaczy) na biurku moje wypowiedzenie w poniedziałek rano. 
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10. Pani syn przyszedł do szkoły w szortach i koszuli w ananasy na zakończenie roku szkolnego! Mam 

nadzieję, że w przyszłości ................................................... (zwracać/ zwrócić) większą uwagę na 

to, jak on się ubiera.  
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Odpowiedzi 
1.1.przyznałaś 2.zbudował, 3. dostać, zdobyć, 4. decydowała się, 5. spędzaliśmy, 6. wracałeś, zaczął, 7. 

zaproponowała, poszli, 8. opowiadał, stracił, 9. poznałam, 10. przeczytałam, poszłam, 11. obejrzeliśmy, 

12. piłam, 13. podchodziłam, 14. otworzyłeś, 15. przeanalizowałem, zdecydowałem, kupię 

2.1. wpadłem, 2. palili, 3.grał, kłócił się, 4.spędzałem, 5. zobaczyłam,wzięłam, zaczęłam, 6.dostał, kupił, 

7. kładłeś, 8. krzyszało, 9. nastawiłem, skoczyłem, wróciłem, zapomniałem, 10. przeprowadzili się, 

poznali 

3.1.znajdę, 2.wyślę, 3.będę pić/pił/piła, 4.zrobi, 5.zadzwonię, 6. będzie pisać/pisałą, 7. namówię, 8. będę 

tłumaczyć/tłumaczył/tłumaczyła, 9. zdziwi się, zobaczy, 10. będzie pani zwracać 
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