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1.Połącz słowa z definicjami 
 

1.postanowienie  a) miejsce, gdzie są zwierzęta, które nie mają właścicieli 

2. schronisko   b) siostra męża 

3. nadwaga   c) substancja, którą wlewamy do samochodu, żeby jechał 

4. wypłata   d) plan jakiejś zmiany w życiu 

5. szwagierka   e) kilka kilogramów ciała za dużo 

6. paliwo   f) pieniądze, które pracodawca wysyła pracownikom 

2.Uzupełnij tabele 
 

 zacząć pomóc przelać wziąć znaleźć 

ja  
 

pomogę    

ty zaczniesz     

on / ona / ono   przeleje   

my      

wy    weźmiecie  

oni / one     znajdą 

 

 dostać wynaleźć przenieść wyjść wyjechać 

ja  
 

wynajdę    

ty      

on / ona / ono   przeniesie   

my dostaniemy     

wy    wyjdziecie  

oni / one     wyjadą 
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3.Wpisz w puste pola czasowniki dokonane w czasie przyszłym 
Jakie masz postanowienia na nowy rok? 

Patrycja, 28, Gdańsk 

Zawsze zapisuję swoje postanowienia na pierwszej stronie kalendarza. Dzięki temu o nich nie zapominam. 

W tym roku już mam taką krótką listę. Na pewno .....................(zacząć) ćwiczyć, bo przez cały rok w domu, 

blisko lodówki, trochę przytyłam.  .......................... (pomóc) też ludziom, którzy w zeszłym roku znaleźli się 

w gorszej sytuacji finansowej. ................................... (przelać) pewną kwotę na fundację, która wspiera 

osoby bezrobotne.  Razem z chłopakiem zdecydowaliśmy też, że ......................... (wziąć) kota ze 

schroniska. 

Zofia, 42, Poznań 

Postanowienia to bzdura. Wszyscy mają wielkie plany, a potem nikt ich nie realizuje. Od dwudziestu lat 

obiecuje sobie, że ......................... (rzucić) palenie, .........................(schudnąć), będę chodzić na 

przestawienia do teatru i wystawy do muzeum, będę mniej pracować i co? I palę coraz więcej, mam 15 

kilo nadwagi i prawie nie widzę swoich dzieci. O kulturze nawet nie chcę wspominać. W tym roku 

postanawiłam sobie niczego nie postanawiać. 

Krystyna, 50, Ciechocinek 

Nie mam postanowień. Obawiam się, że przyszły rok będzie do dupy1. Prawdopodobnie ........................ 

(stracić) pracę, bo pracuję w restauracji, a mój szef nie ma już pieniędzy na wypłaty dla pracowników. 

Wtedy ......................... (wyjechać) za granicę. Szwagierka pracuje w Holandii, może ..................... (pomóc) 

mi coś znaleźć. 

Ja 

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

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

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

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

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

Jaki będzie dla Ciebie przyszły rok? 

Karolina, 24, Kraków 

Ten rok będzie należał do mnie! W zeszłym roku skończyłam studia, więc teraz szukam pracy. Mam 

nadzieję, że szybko ją ....................... (znaleźć). Kiedy już ........................ (dostać) pracę,  ........................... 

(przenieść się) do własnego mieszkania, bo mam już dość mieszkania z innymi ludźmi.  Coś jeszcze? Wydaje 

mi się, że mój chłopak planuje się oświadczyć, ale raczej jeszcze w tym roku nie ..................... (wyjść) za 

mąż. Może w następnym. 

Karol, 22, Przemyśl 

 
1 Uwaga! Wulgaryzm. 
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Szczerze? Po zeszłym roku mam tylko nadzieję, że nie .......................... (wpaść) w depresję i nie .................. 

(umrzeć).  

Wojtek, 36, Elbląg 

Ten rok będzie dla mnie wspaniały! Od dawna pracuję nad projektem nowego, ekologicznego paliwa do 

rakiet. W tym roku w końcu je .......................... (wynaleźć) i ............................... (opatentować). Wielkie 

koncerny ................................ (odkryć) moje paliwo. ..................... (dostać) miliony dolarów za swój 

wynalazek i ............................... (kupić) sobie za to dom w Białymstoku i nowego Volkswagena Golfa.  

4.Napisz 
1. Kto jest pozytywnie nastawiony do nowego roku? .......................................................................... 

2. Kto jest  negatywnie nastawiony do nowego roku? ......................................................................... 
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Odpowiedzi 
1.d, 2.a, 3.e, 4.f, 5.b, 6.c 

2. Patrycja: zacznę, pomogę, przeleję, weźmiemy; Zofia: rzucę, schudnę, Krystyna: stracę, wyjadę, 

pomoże; Karolina: znajdę, dostanę, przeniosę się, wyjdę; Karol: wpadnę, umrę; Wojtek: wynajdę, 

opatentuję, odkryję, dostanę, kupię 

4.1.Patrycja, Karolina, Wojtek, 2. Zofia, Krystyna, Karol 

3. 

 zacząć pomóc przelać wziąć znaleźć 

ja  
zacznę 

pomogę przeleję wezmę znajdę 

ty zaczniesz pomożesz przelejesz weźmiesz znajdziesz 

on / ona / ono zacznie pomoże przeleje weźmie znajdzie 

my zaczniemy pomożemy przelejemy weźmiemy znajdziemy 

wy zaczniecie pomożecie przelejecie weźmecie znajdziecie 

oni / one zaczną pomogą przeleją wezmą znajdą 

 

 dostać wynaleźć przenieść wyjść wyjechać 

ja  
dostanę 

wynadję przeniosę wyjdę wyjadę 

ty dostaniesz wynajdziesz przeniesiesz wyjdziesz wyjedziesz 

on / ona / ono dostanie wynajdzie przeniesie wyjdzie wyjedzie 

my dostaniemy wynajdziemy przeniesiemy wyjdziemy wyjedziemy 

wy dostaniecie wynajdziecie przeniesiecie wyjdziecie wyjedziecie 

oni / one dostaną wynajdą przeniosą wyjdą wyjadą 
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