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1.Wstaw czasowniki z listy do zdań. Użyj tylko czasu terazniejszego 
pić, chcieć, żyć, wstawać, dawać, myć, spać 

1. Moi rodzice ............................... przyjechać na weekend. Co ty na to? 

2. Ja ............................. naczynia, a ty odkurzasz czy na odwrót? 

3. Zawsze na Boże Narodzenie razem z rodzeństwem .................................. sobie drogie prezenty. 

4. Kochanie! ..............................? Ja nie mogę spać, bo cały czas myślę o końcu świata. 

5. Niestety. ............................... w takich czasach, że mała kogo stać na własne mieszkanie.  

6. To nie prawda, że Polacy codziennie ................................ wódkę. ..............................(my) jej 

dużo, ale rzadko. 

7. Dlaczego w weekend też .................................... o siódmej? 

2.Wstaw czasowniki z listy do zdań. Użyj tylko czasu terazniejszego 
brać, móc, piec, prać, bać się, kroić, ciąć, jeździć, wiedzieć, trzeć, jeść, nosić, nieść 

1. Wojtek codziennie rano .......................................... dwie tabletki Xanaxu.  

2. Nasza pralka ................................... bardzo dobrze, ale jest głośna jak Airbus.  

3. Czy twoja babcia też ......................................... takie pyszne ciasta? 

4. My w Australi nie ........................................... się pająków. Jesteśmy do nich przyzwyczajeni. 

5. Najpierw ..................................... chleb na kromki, a potem smarujesz je masłem.  Proste! 

6. Przykro mi, ale nie ................................... dzisiaj was odwiedzić. Opiekunka do dziecka dzwoniła, 

że ma koronawirusa.  

7. Łał! Ten twój nowy japoński nóż ................................... jak laser.  

8. Dokąd zwykle ...................................... (wy) na wakacje, bo my do salonu przed telewizor albo na 

balkon. 

9. Żeby zrobić placki ziemniaczane najpierw ................................... surowe ziemniaki na tarce, a 

potem dodajemy jajka i mąkę. Tylko proszę uważać na palce! Placki z krwią nie są 

wegetariańskie! 

10. Jestem studentem. To normalnie, że sam nie ................................... swoich ubrań tylko zawożę je 

do mamy! 

11. Mamo! Patrz jak dobrze ............................... na rowerze! ... Aaaaaał!  

12. Moja żona i ja zawsze ................................. prysznic razem, bo chcemy żyć ekologicznie. 

13. Nie. Twoi koledzy nie ................................. spędzić u nas weekendu. Nie ma mowy! 

14. ................................ dzisiaj ciasto, ale jeszcze nie wiem czy szarlotkę czy sernik. 

15. Dokąd .................................. (wy) tę kanapę? To moja nowa kanapa! O co chodzi!? 
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16. Czy wy nigdy nie .................................. krótkich sukienek? 

17. Co ........................... na śniadanie ludzie w Brazylii? 

18. Moje dzieci ................................ ciemności, dlatego zawsze mają w nocy włączoną lampkę. 

19. Na weselu państwo młodzi razem ......................... tort, a potem kelnerzy roznoszą go gościom. 

20. Te maszyny ............................... metal na małe kawałki. 

21. Muszę się przyznać – czasami ............................ skarpety i sandały, ale tylko dlatego, że mam 

bardzo delikatne stopy! 

22. Patrz! Widzisz tę kobietę, która .............................. na rękach małe dziecko? To moja siostra.  
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Odpowiedzi: 
1. 1.chcą, 2. myję, 3. dajemy, 4. śpisz, 5. żyjemy, 6. piją, pijemy,  7. wstajesz 

2. 1.bierze, 2.pierze, 3. piecze, 4.boimy się. , 5. kroimy, 6. możemy, 7. kroi, 8. jeździcie, 9. trzemy, 

10. piorę, 11. jeżdżę, 12. bierzemy, 13. mogą, 14. piekę, 15. niesiecie, 16. nosicie, 17. jeść, 18. 

boją się, 19.kroją, 20. tną, 21. noszę, 22. niesie 
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