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1.Do podanych czasowników niedokonanych, dopisz ich formy dokonane 
 

1. Pisać - ............................................ 

2. Brać - ............................................. 

3. Mówić - ......................................... 

4. Kłaść - ............................................ 

5. Dawać - ......................................... 

2.Połącz słowa z ich tłumaczeniami 
A) 

1. Przepisać   a) to add something by writing 

2. Dopisać   b) to copy 

3. Wypisać się  c) to sign up / to make a note / to save 

4. Zapisać    d) to unsubscribe 

B) 

1. Wybrać   a) to take with 

2. Zabrać   b) to get undressed 

3. Przebrać się  c) to get married 

4. Ubrać się  d) to get dressed 

5. Rozebrać się  e) to change clothes 

6. Pobrać się  f) to choose 

C) 

1. Umówić się  a) to speak up 

2. Zamówić  b) to refuse 

3. Wymówić  c) to arrange a meeting/ to make a deal 

4. Przemówić  d) to pronounce 

5. Odmówić  e) to order 

D) 

1. Nałożyć   a) to put in another place 

2. Przełożyć  b) to serve 

3. Założyć   c) to put on 

4. Ułożyć   d) to assemble 

5. Złożyć   e) to put in order/ to solve 

E) 

1. Wydać   a) to sell  

2. Sprzedać  b) to give away 

3. Oddać   c) to succeed 

4. Rozdać   d) to add 

5. Dodać   e) to spend 
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6. Udać się  f) to return 

 

3.Wstaw słowa z ćwiczenia 2 w puste pola tak, aby zdania lub frazy miały sens. (Pamiętaj 

o aspekcie!) 
 

1. Czy możesz mi .............................. trochę więcej makaronu? 

2. Nie rozumiem, dlaczego ............................. (ty, m.) pomocy mojemu tacie. Przecież masz wolny 

czas! 

3. Mój mąż ............................... wszystko, co zarabia. Nie ma żadnych oszczędności. 

4. Myślałam, że ................................. (ja, f.) twój numer, ale nigdzie nie mogę go znaleźć. 

5. Chodziłam na siłownię, ale ostatnio się ................................, bo już nie mam czasu na ćwiczenia. 

6. ........................................ (my) twojego sąsiadce, bo ciągle robił nam siku do butów. 

7. ....................................... (ja, f.) z Marcinem o 17 pod ratuszem, ale dupek nie przyszedł! 

8. Helena wczoraj cały wieczór ................................... puzzle z młodszym bratem. 

9. Jesteś pewny, że ................................... książkę do biblioteki? Dzisiaj dzwoniła do mnie 

bibliotekarka i mówiła, że jej nie mają. 

10. Jestem cały spocony po pracy. Wezmę prysznic, ...................................... szybko i spotkamy się w 

restauracji ok? 

11. Anna i Piotr ..................................... dwanaście lat temu i nadal są małżeństwem! 

12. Wydawało mi się, że .................................... (ja, m.) ze sobą ładowarkę, ale nie mogę jej znaleźć 

w plecaku. 

13. No nie wiem, gdzie są klucze! Musiałeś je gdzieś ..................................... i teraz nigdzie nie mogę 

ich znaleźć! 

14. No ładnie! Jest dopiero 20 lipca, a ja już ...................................... (ja, m.) całą pensję! 

15. Nie martw się. Teraz nie ................................... ci się znaleźć pracy, ale wkrótce ją znajdziesz. 

Wierzę w ciebie! 
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Odpowiedzi: 

1.1.napisać, 2. wziąć, 3. powiedzieć, 4. położyć, 5. dać 

2.a) 1.b, 2.a, 3.d, 4.c,  b) 1.f, 2.a, 3.e, 4.d, 5.b, 6.c c) 1.c, 2.e, 3.d, 4.a, 5.b, d) 1.b, 2.a, 3.c, 4.d, 5.d 

e) 1.e, 2.a, 3.f, 4.b, 5.d, 6.c 

3.1.nałożyć, 2. odmówiłeś, 3. wydaje, 4. zapisałam, 5. wypisałam, 6. oddaliśmy, 7. umówiłam się, 8. 

układała, 9. oddałeś, 10. przebiorę się, 11. pobrali się, 12. zabrałem, 13. przełożyć, 14. wydałem, 15. 

udało  
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