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1.Popraw błędy 
 

1. Te przyjaciele mieszkają teraz w Wietnamie. 

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

2. Nowe firmy rośli jak grzyby po deszczu. 

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

3. Tamte muzyki dostały 2 miliony zapomogi od rządu, a ja nic. 

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

4. Dwaj czarne koty przebiegły mi drogę, więc dzisiaj nie wyjdę z domu na wszelki wypadek. 

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

5. Trzy lekarzy wzięli urlop, bo bali się wirusa. 

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

6. Grube kobiety wsiedli na rikszę. 

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

7. Po meczu dzieci byli głodne, więc zabrałem je do KFC. 

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

8. Moje pracownicy przychodzą na wideokonferencję w piżamach, na kacu i z psami na kolanach. 

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

9. Starsze ucznie będą przychodzili do szkoły rano, a młodsze po południu. 

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

 

2.Wpisz do zdań słowa w nawiasów w liczbie mnogiej rodzaju męskoosobowego. 
 

1. ...............................(sąsiad), którzy odkurzają w niedzielę, nigdy nie będą naszymi przyjaciółmi! 

2. ............................... (właściciel) tego sklepu zielarskiego pochodzą z Nepalu. 

3. ............................... (Turek), którzy mieszkają w Niemczech, są dobrze zintegrowani. 

4. ............................... (kolega) zaskoczyli Stefana i zabrali go do kosmetyczki z okazji urodzin. 

5. ............................... (badacz) odkryli lek na raka, ale nikt go nie chciał sprzedawać. 

6. ............................... (internauta) mówią w sieci to, czego nie odważyliby się powiedzieć w życiu. 

7. ............................... (ojciec) powinni dostawać tyle samo urlopu rodzicielskiego co matki. 

8. ............................... (weganin) są zagrożeniem dla konserwatywnego społeczeństwa. 

9. ............................... (pijak) też noszą garnitury. 
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10. ............................... (widz) zjedli cały popcorn, oglądając reklamy w kinie. 

 

3.Wstaw do zdań poprawną formę liczebnika 
 

1. ..................... (2) gracze w krykieta zostali oskarżeni o przemyt egzotycznych zwierząt. 

2. ..................... (3) motocykliści robili hałas przed domem prezesa PiS. 

3. ......................(4) kardiolodzy powiedzieli mi, że mam 2 miesiące życia. 

4. ......................(5) woźnych zostało wyrzuconych za grę w szachy w godzinach pracy. 

5. ......................(12) palaczy paliło przed szpitalem w szlafrokach. 

6. ......................(21) zawodników nie ukończyło maratonu przez zachodem słońca. 

7. ......................(34) polityków strajkowało, że za mało zarabiają. 

8. ......................(67) cudzoziemców zapisało się na egzamin certyfikatowy. 

9. .......................(100) sprzedawców zniczy i kwiatów zbankrutowało. 

10. ...................... (201) protestujących zostało zatrzymanych przez policję. 

4.Wpisz do zdań czasownik w czasie przeszłym 
 

1. Wczoraj wieczorem nie ................................(zasłonić) państwo zasłon w sypialni. 

2. Menadżerki ............................ (komentować) nasze beznadziejne wyniki ze spokojem. 

3. Pająki przez tydzień ............................... (chować się) przed odkurzaczem. 

4. Robaki ................................. (zamieszkać) w pudełku pod zlewem. 

5. Przedszkolaki ................................ (iść) ulicą i śpiewały patriotyczną piosenkę. 

6. Profesorowie ................................. (jeść) razem szarlotkę i .........................(mówić) sobie 

komplementy. 

7. Nauczycielki w pokoju nauczycielskim ............................ (mówić) sobie na ty. 

8. Ośmiu narodowców ........................(biegać) po ulicy i.......................... (krzyczeć)  „śmierć 

lewakom”. 

9. Dwaj artyści .......................... (stać) nago przed pałacem prezydenckim w ramach protestu. 

10. Wyborcy lewicy nie .......................(móc) uwierzyć, że wyborców prawicy ..............(być) więcej. 
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Odpowiedzi: 
1.1.Ci, 2.rosły, 3. Tamci muzycy dostali, 4. Dwa, 5. Trzej lekarze, 6. Wsiadły, 7. Były, 8. Moi, 9. Starsi 

2.1.Sąsiedzi, 2. Właściciele, 3.Turcy, 4.Koledzy, 5. Badacze, 6. Internauci, 7. Ojcowie, 8. Weganie, 9. 

Ojcowie, 10. widzowie 

3.1. Dwaj, 3. Trzej, 4. Czterej, 4. Pięciu, 5.Dwunastu, 6. Dwudziestu jeden, 7. Trzydziestu czterech, 8. 

Sześćdziesięciu siedmiu, 9. Stu, 10. Dwustu jeden 

4.1. zasłonili, 2.komentowały, 3. Chowały się, 4. Zamieszkały, 5. Szły, 6. Jedli, mówili, 7. Mówiły, 8. 

Biegało,   krzyczało, 9. Stali, 10. Mogli, było 
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