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Imię ........................................                                    ____/ 56 
 

1.Do podanych wyrażeń dopisz przyimki                  ___ /6 
 

1. ...... zeszłym tygodniu 

2. ...... południu 

3. ...... drugiej ...... nocy 

4. ...... poniedziałek 

5. ...... pięć dziewiąta 

6. Trzy ....... trzeciej 

2.Wpisz słowo „miesiąc” w poprawnej formie                              ____/4 
   

1. ...................... temu 

2. W zeszłym ........................... 

3. Dwa ......................... temu 

4. Pięć .......................... temu 

3.Zapisz podane godziny słowami (kolokwialnie)      ___ /5 
 

1. 21:00 - ..................................................................................... 

2. 3:05 - ....................................................................................... 

3. 5:30 -  ...................................................................................... 

4. 6:55 - ....................................................................................... 

5. 00:00 - ...................................................................................... 

 

4.Uzupełnij zdania czasownikami w poprawnej formie    ___ /10 
 

1. W zeszłym roku Radek razem z dziewczyną  ....................................... (pojechać, masc.) na 

wakacje do Włoch. 

2. Nie pamiętam kiedy ostatni raz ................................... (gotować; ja; masc.) bigos. 

3. Jak często ................................ (chodzić; ty; fem.) do klubu, kiedy byłaś studentką? 
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4. Kiedy była dzieckiem, Maria ...................................... (śpiewać) w kościelnym chórze. 

5. Ja i moja mama nigdy nie .......................................... (grać) w piłkę nożną. 

6. Franek i Bartek nie .............................. (móc) przyjść dzisiaj do szkoły, bo mają grypę i wysoką 

temperaturę. 

7. Krzysiek wczoraj przez cały dzień ................................. (czytać) książkę o historii. 

8. Jesteś pewny, że ......................................... (rozumieć), co nauczycielka mówiła na lekcji? 

9. ................................. (być; wy; fem.) już kiedyś w Krakowie? 

10. Czy .............................................. (jeść; wy; masc) już obiad? 

 

5.Odmień czasownik „iść” w czasie przeszłym            ___ /6,5 
 

 
Liczba pojedyncza 

 
Liczba mnoga 

żeński męski nijaki niemęskoosobowy męskoosobowy 

ja 

 
 
  ----- my   

ty 

 
 
  ------ wy   

 

 
 
ona on Ono  one oni 

 

6. Napisz zdania z czasownikami chodzić, iść i pójść w czasie przeszłym. _____ / 3 
 

Wczoraj wieczorem......................................................................................................................................... 

Dzisiaj przez 20 minut..................................................................................................................................... 

Zawsze w piątek ................................................................................................................................... 

 

7.Dopisz słowa do definicji        ____ / 10 
 

1. ............................... – pijemy tu kawę 

2. ............................... – jeżdzą nią samochody, ale nie chodzą nią ludzie. Jest w adresie  

3. ............................... – wysoki budynek w mieście. Może być telekomunikacyjna 

4. ..............................  – czekasz na nim na autobus lub tramwaj 
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5. ..............................  -  jest wysoki, często to ważna osoba na przykład Adam Mickiewicz w 

Krakowie 

6. ..............................  -  budynek, w którym pracują prezydent miasta i urzędnicy 

7. ..............................  – duże miasto często w centrum kraju. Są w nim ważne publiczne biura i 

często pracuje w nim prezydent. 

8. ............................. -    duża część miasta, na przykład Nowa Huta w Krakowie 

9. ............................ -     kwadrat zwykle w centrum miasta, gdzie ludzie się często spotykają 

10. ............................ -     miejsce gdzie uczą się dzieci albo uczniowie języków obcych 

  

8.Uporządkuj dialog         _____ / 5.5 
  

......  Na piwo nie, ale na whisky – chętnie! O której się spotykamy?  

...... O dwudziestej pod pomnikiem Mickiewicza. Pasuje ci? 

...... Dlaczego? Co się stało? 

....... Karolina mnie rzuciła. Już nie mam dziewczyny.  

........ O nie! Ta dziewczyna ma serce z kamienia! Nie martw się. Chcesz przyjść do mnie i grać w 

PlayStation? 

........ Ech... nie wiem, nie jestem w humorze żeby grać w PlayStation.  

........ Na pewno! Do zobaczenia o ósmej! 

........  Cześć! Jak leci?   

........ To może pójdziemy na piwo do baru Pod Jaszczurami?  

........ Tak! Pasuje! Może w barze będą nowe, ładne dziewczyny. 

........ Cześć, niestety, nie za dobrze. 

 

9.W ostatni weekend byłeś/aś w Polsce jako turysta/ turystka. Napisz co robiłeś/aś 

(minimum 10 zdań)             ____/6 
........................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................................
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odpowiedzi 
1.1.w, 2.po, 3. o/po; w, 4.w, 5. za. 6. po  

2. miesiąc, miesiącu, miesiące, miesięcy 

3. dziewiąta wieczorem / w nocy, pięć po trzeciej, wpół do szóstej, za pięć siódma, północ 

4.1. pojechał,  2.gotowałem, 3.chodziłaś, 4. śpiewała, 5. grałyśmy, 6. mogli, 7. czytał, 8. rozumiałeś, 9. byłyście. 10. jedliście 

5. ja szedłem/ szłam, ty szedłeś/ szłaś, on szedł, ona szła, ono szło, my szliśmy / szłyśmy, wy szliście/szłyście, oni szli, one szły 

7.1. kawiarnia, 2.ulica, 3. wieża, 4.przystanek, 5.pomnik, 6. ratusz, 7.stolica, 8. dzielnica, 9. rynek, 10. szkoła 

8. 8,9,3,4,5,6,11,1,7,10,2 
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