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Ćwiczenie. Wpisz słowa z listy w puste pola w tekście 

do pasa, grzywkę, koka, obcięte, siwizna, siwe, prostownicę, odżywka, zaplatam, zapuściłam, 

warkoczyki, łysa, ostrzygłam, rzadkie, łysy, farbę, rozjaśnić, wyczesać, goliłam, obciełam, kręcę, wszy   

 

Zawsze lubiłam eksperymentować z włosami. Kiedy byłam mała chciałam mieć jak najdłuższe włosy na 

komunię. Zapuszczałam je od przedszkola i w drugiej klasie podstawówki miałam włosy ........................1 

Pech chciał, że w kwietniu przed komunią w szkole była plaga .............2 Wszystkie dzieci je miały i ja też. 

Mama próbowała je ...................3, ale nie dała rady. Szampon też nie pomógł. Wszystkie dziewczynki w 

mojej klasie miały na komunii włosy ..........................4 na krótko.  

 

Jako nastolatka bardzo chciałam mieć dredy, ale rodzice mi na nie nie pozwolili, więc na wakacjach 

nosiłam cienkie ........................5 Na zdjęciach wyglądam w nich dziwnie, bo mam dość .......................6 i 

cienkie włosy, więc warkoczyków było tylko kilka, a między nimi można było zobaczyć skórę głowy.  

Pewnego dnia w liceum zobaczyłam na ulicy dziewczynę z różowymi kucykami. Bardzo mi się to 

spodobało, więc kupiłam w tajemnicy przed rodzicami rozjaśniacz i .................7 Przeczytałam w 

internecie, że żeby na brązowych włosach wyszedł róż, muszę je bardzo ..............................8.. Po szkole  

nałożyłam na włosy rozjaśniacz, a ponieważ byłam bardzo zmęczona po lekcjach, zasnęłam. Kiedy się 

obudziłam półtorej godziny później moje włosy były bardzo, bardzo jasne i spalone. Nie pomogła żadna 

...................9 czy maska. Włosy wyglądały jak rozgotowany makaron do rosołu. Nie chciałam, żeby mnie 

ktoś zobaczył w takim stanie. Już wolałam być .....................10  Przez chwilę szukałam w internecie sklepu 

z perukami, ale w końcu pożyczyłam od brata maszynkę do strzyżenia i ............................11 się na jeża. 

Mama nie była zadowolona, ale koledzy i koleżanki w szkole mówili, że wyglądam super i jestem bardzo 

odważna. Na studiach w końcu miałam przez jakiś czas krótkie, różowe włosy, ale szybko mi się znudziły. 

Przefarbowałam się z powrotem na brąz i .........................12 włosy do ramion. Przez rok lub dwa 

..........................13 sobie kawałek głowy za uchem, bo taka była wtedy moda. Potem miałam długą, 

asymetryczną ...........................14, która zasłaniała mi pole widzenia, ale kiedyś po imprezie obudziłam 

się z przyklejoną do niej gumą do żucia (nie wiem, jak to się stało). Nie mogłam jej wyczesać, więc ją 

krótko ............................15 nożyczkami do paznokci. Wyglądałam jak jakaś alternatywka, więc zaczęłam 

słuchać alternatywnego rocka i na jednym z koncertów poznałam mojego obecnego męża, który wtedy 

miał piękne, gęste i kręcone włosy, a teraz, 10 lat później, jest prawie zupełnie .................16. 
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Po studiach znudziły mi się alternatywne fryzury. Znowu zapuściłam włosy i kupiłam pierwszą w życiu 

...................................17 i nauczyłam się prostować i kręcić nią włosy.  Teraz podobają mi się miękkie fale, 

więc od czasu do czasu .......................18 sobie włosy, kiedy wychodzę ze znajomymi albo mam ważne 

spotkanie, ale najczęściej ........................19 włosy w warkocz z albo upinam w wysokiego .................20, 

kiedy pracuję z domu. Tak jest mi najwygodniej. Już nie farbuję włosów. Postanowiłam zaczekać aż 

zaczną mi rosnąć .................21 Wtedy się zastanowię. Może naturalna .........................22 będzie wtedy 

trendy? 

Odpowiedzi 

1.do pasa, 2.wszy, 3.wyczesać, 4.obcięte, 5.warkoczyki, 6.rzadkie, 7.farbę, 8.rozjaśnić, 9.odżywka, 

10.łysa, 11.ostrzygłam , 12.zapuściłam, 13.goliłam, 14.grzywkę, 15.obcięłam, 16.łysy, 17.prostownicę, 

18.kręcę, 19.zaplatam, 20.koka, 21.siwe, 22.siwizna 
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