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I. Proszę uważnie wysłuchać tekstu i wybrać właściwe odpowiedzi  

Punktacja 0-10 

1. Relacja dotyczy: 

A. wydarzeń w średniowieczu.  

B. polski za czasów Augusta Poniatowskiego. 

C. czasów współczesnych. 

2. Podczas turniejów rycerskich odbywają się: 

A. wyłącznie pokazy zbroi rycerskich. 

 B. bitwy konne, piesze i szturmy na zamek. 

C.  bitwy konne, piesze i walki ze zwierzętami. 

3. W tym roku oprócz Polaków w turniejach uczestniczyły drużyny z: 

A.  Szkocji, Niemiec, Ukrainy i Białorusi. 

B. Białorusi, Ukrainy, Włoch i Francji.  

C. Z Rosji, Francji, Ukrainy i Białorusi.  

4. Turniej rycerski w Kożuchowie wzbogacono o: 

A. Jarmark średniowieczny. 

B. Wystawę starych zbroi. 

C. Zwyczaje  i zabawy dworskie.  

5. W konkurencji turniejowej o szarfy rycerze walczą na: 

A. Miecze. 

B. Kopie. 

C. Topory. 



6. Ile waży współcześnie wykonana zbroja rycerska? 

A. Około trzech kilogramów. 

B. Tekst nie zawiera informacji na ten temat. 

C. Kilkadziesiąt kilogramów. 

7.  Jaki jest stosunek Piotra Klubowicza  do zasad kultury rycerskiej? 

A. Pan Piotr przestrzega kodeksu rycerskiego na co dzień. 

B. Pana Piotra interesuje wyłącznie widowiskowość turniejów. 

C. kodeks rycerskie pan Piotr uważa za przestarzały.  

8. Dlaczego pan Piotr organizuje turnieje rycerskie ? 

A. Przynosi mu to wysokie zyski. 

B. Chce wychować syna na rycerza.  

C. Daje mu to możliwość spojrzenia na historię od kuchni.  

9. Bitwy rycerskie odbywają się: 

A. na poważnie i są bardzo niebezpieczne. 

B. Są improwizowane i wcześniej ustala się , "kto ma zginąć". 

C. Nie odbywają się wcale.  

10. Synek Piotra Klubowicza jest: 

A. Jego paziem. 

B. Nie pełni żadnej funkcji. 

C. Jest jego uczniem.  

 

2. ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO                                          Punktacja 0-10 

 

Polska gwiazda tenisa 

Agnieszka Radwańska - znana, lubiana, piękna i, co najważniejsze, coraz 

lepsza. Polska tenisistka robi światową karierę w tenisie. Jest o niej coraz głośniej w 

mediach, a ona sama zapowiada, że to nie koniec.  

Obecny sezon jest dla polskiej najlepszej tenisistki bardzo udany. Niemal w 

każdym turnieju jest wymieniana jako główna faworytka i coraz wyżej pnie się w 

rankingu tenisistek. Polscy kibice są z niej dumni, bo gra coraz lepiej.  

Agnieszka Radwańska po pokonaniu Marii Szarapowej w finale turnieju WTA 

w Miami powiedziała, że wszystko zawdzięcza swojemu ojcu. Tak naprawdę to 

zaczęła odnosić sukcesy w znaczących turniejach, gdy rok temu jej trenerem został 

Tomasz Wiktorowski. Teraz "Isia" jest bardziej odporna psychicznie i coraz lepiej 

porusza się po korcie. W tym sezonie pokonała ją tylko Wiktoria Azarenka z 

Białorusi, z którą przegrała wszystkie cztery mecze.  

W ostatnim meczu przełamała "kompleks Szarapowej", która w ośmiu 

meczach aż siedem razy wygrywała z Polką. Przed finałem na Florydzie trudno było 

przewidzieć, czy Radwańska wytrzyma presję i poradzi sobie z przeciwniczką. Na 



szczęście na korcie "Isia" nie dała się ani razu złamać rywalce. Agnieszka 

Radwańska grała w Miami jak zaprogramowana maszyna. Pokazała, jak powinno się 

grać w tenisa. Przez cały turniej nie straciła ani jednego seta i nie popełniła żadnego 

błędu. Kiedy 31 marca 2012 roku pokonała wreszcie Marię Szarapową, była bardzo 

szczęśliwa.  

W tym sezonie "Isia" pokonała trzy zawodniczki, które były wysoko notowane 

na światowych listach tenisistek. Przegrały z nią Caroline Wozniacki, Venus 

Williams i Maria Szarapowa. Dzięki temu Radwańska zajmuje obecnie czwarte 

miejsce w rankingu WTA. W tym roku wygrała 26 meczów. Turniej w Miami 

udowodnił, że Agnieszka Radwańska nie jest już tylko młodą, obiecującą 

zawodniczką, ale może zostać mistrzynią i liderką rankingu TA.  

 

Po przeczytaniu tekstu proszę zaznaczyć prawdziwą informację w tabeli.  
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Przykład: 

0. Agnieszka Radwańska to  

a) znana modelka  

b) b)popularna aktorka  

c) najlepsza polska tenisistka.  

1. Ten sezon był dla Radwańskiej  

a) bardzo korzystny  

b) wyjątkowo pechowy  

c) najbardziej męczący w całej karierze.  

 

2. Agnieszka Radwańska to  

a) znakomita zawodniczka, ale nie ma jej na liście najlepszych tenisistek  

b) sportsmenka, która coraz częściej jest faworytką na turniejach  

c) dziewczyna, która chce wygrywać z najlepszymi, ale nie umie grać.  

 

3. Po wygranym meczu Radwańska podziękowała:  

a) swojemu trenerowi  

b) Robertowi Radwańskiemu i Tomaszowi Wiktorowskiemu  

 c) przede wszystkim swojemu ojcu..  

 

4. W finale turnieju WTA w Miami Radwańska  

a) poniosła porażkę z Szarapową  

b) przegrała z Szarapową  

c) zwyciężyła z Szarapową  

 

5. Współpraca z Tomaszem Wiktorowskim spowodowała, że Radwańska  

 a) gra bardziej swobodnie  

 b) przez ostatni rok odnosiła tylko zwycięstwa  

 c) nigdy nie załamuje się psychicznie.  

 



6. Wiktoria Azarenka z Białorusi  

a)pokonała Radwańską cztery razy  

b przegrała z Radwańską cztery mecze  

c) czterokrotnie zwyciężyła Radwańską.  

 

7. Maria Szarapowa grała z Radwańską  

a) osiem razy i ani razu nie odniosła zwycięstwa  

b) osiem razy i raz zwyciężyła  

c) osiem razy i raz przegrała.  

 

8. W czasie finału WTA w Miami Radwańska  

a) popełniła wiele błędów  

b) łatwo dała się pokonać rywalce  

c) doskonale rozegrała mecz i nie dała się zdominować.  

 

9. Agnieszka Radwańska pokonała w tym sezonie  

a) Caroline Woznacki, Venus Wiliams i Wiktorię Azarenka  

b) Marię Szarapową i Venus Wiliams.  

c) Caroline Woznacki, Venus Wiliams i Marię Szarapową 

 

10. W światowym rankingu tenisistek Radwańska  

a) zajmuje coraz niższą pozycję  

b) zajmuje coraz wyższe miejsce .  

c) nie jest notowana. 

 

3. POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA  

 

I. Spośród podanych dwóch form podkreśl właściwą.                     Punktacja 0-10 

 

Przykład: (my) Skakaliśmy/skakali do wody.  

 

1. Wczoraj (ja) miał/miałem ważne spotkanie. 

2. (my) Nie mogli / nie mogliśmy przyjść do was w sobotę. 

3. Dlaczego one mieli/miały dwa egzaminy? 

4. Czy (wy) graliście/grali już w tenisa? 

5. One nie umieli / nie umiały jeździć na rowerze. 

6. W zeszłym roku często (ja) pływała/pływałam. 

7. (my) Nie umieliśmy / nie umieli zrobić zadania domowego. 

8. (ja) Nie wstawał / nie wstawałem dzisiaj do pracy. 

9. Tydzień temu (wy) byłyście/byli na zajęciach? 

10. Czy (wy) spali/spaliście wczoraj długo? 

 

ІІ. Uzupełnij podane zdania według wzoru. Zachowaj rodzaj i osobę, lecz zmień 

liczbę czasownika.                                                                                Punktacja 0-10 

 

Przykład: One tańczyły sambę. Ona tańczyła sambę.  

1. Bartek i Tomek uczyli się do rana. 



____________________________________________________________________ 

2. Zrobiłam ci śniadanie. 

_______________._____________________________________________________ 

3. On nie mógł wczoraj przyjść do was. 

____________________________________________________________________ 

4. Monika ciągle mailowała. 

.____________________________________________________________________ 

5. Brałyście jakieś lekarstwa? 

.____________________________________________________________________ 

6. Pracowaliście już gdzieś? 

.____________________________________________________________________ 

7. Maksym zwiedził całą Polskę. 

.____________________________________________________________________ 

8. Chciałaś uczyć się francuskiego? 

.____________________________________________________________________ 

9. Nie chciałeś jeść obiadu. 

.____________________________________________________________________ 

10. Pływałyśmy żabką i kraulem. 

.____________________________________________________________________  

 

III. W miejsce kropek wstaw właściwą formę wyrazów podanych w nawiasie i 

połącz je odpowiednimi przyimkami.                                          Punktacja 0-10 

 

Przykład: Chyba  (ten  rok)  ...w  tym  roku...  pojadę  (wakacje)...na  

wakacje...(morze) ...nad  morze. 

 

1. (ubiegły tydzień)________________________________byliśmy (góry) 

____________________ (wycieczka______________________________  . 

2. (środa)________________________ byłem (las)_________________(grzyby) 

________________________. 

3. Pojechaliśmy (Zakopane) ______________________ (weekend) 

__________________________ 

4. Będąc (Zakopane) ______________________, poszliśmy (Giewont) 

____________________. 
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I. Proszę uważnie wysłuchać tekstu i wykonać zadanie zgodnie z poleceniem 

  

Punktacja 0-10 

 

 

Proszę zaznaczyć, czy podane zdania są prawdziwe (P), czy nieprawdziwe (N) 

 

Lp. Twierdzenie P F 

1. Chrypka u ks. Tischnera ustąpiła wraz z końcem zimy.   

2. Sezon flisacki na Dunajcu zaczyna się w maju.   

3. Ksiądz Tischner udaje się w Nowym Targu do endokrynologa   

4. Po odbytej kuracji chrypka ustąpiła.   

5. Z powodu choroby ks. Tischner odmawia udziału w licznych 

konferencjach krajowych i zagranicznych. 

  

6. W czerwcu 1997 roku papież Jan Paweł II odwiedza Podhale.   

7. Jan Paweł II nie darzył „góralskiego filozofa” zbytnią sympatią.   

8. Po przyjęciu antybiotyków nastąpiła znaczna poprawa stanu 

zdrowia Józefa Tischnera. 

  

9. Mimo choroby ks. Tischner bardzo mocno eksploatował swój 

głos. 

  

10. W 1997 roku miła miejsce w Polsce tragedia – wielka powódź.    

 

2. Poprawność gramatyczna 

 

I. Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi formami czasowników w czasie 

przeszłym.                                                                                             Punktacja 0-10 

Przykład: W moim ogródku były trzy róże. (być) 

 

1. Dwie studentki ......................................... test. (pisać) 



2. Dwanaście studentek ......................................... test. 

3. Trzy psy ......................................... po parku. (biegać) 

4. Siedem psów ......................................... po parku. 

5. Trzy książki ......................................... na półce. (stać) 

6. Dwadzieścia książek ......................................... na półce. 

7. Cztery samochody ......................................... drogą. (jechać) 

8. Dwadzieścia pięć samochodów ......................................... drogą. 

9. Dwie przyjaciółki ......................................... do Aliny. (przyjść) 

10. Dziewięć przyjaciółek ......................................... do Aliny. 

 

2. Napisz, która jest godzina, używając zwrotów oficjalnych i nieoficjalnych.

                                                   Punktacja 0-10  

Przykład:  

12:45 

OFICJALNIE Godzina dwunasta 

czterdzieści pięć minut. 

NIEOFICJALNIE Za kwadrans pierwsza. 

1. 13:25 OFICJALNIE  

 

NIEOFICJALNIE  

 

2. 17:15 OFICJALNIE  

 

NIEOFICJALNIE  

 

3. 23:55 OFICJALNIE  

 

NIEOFICJALNIE  

 

4. 22:43 OFICJALNIE  

 

NIEOFICJALNIE  

 



5. 02:10 OFICJALNIE  

 

NIEOFICJALNIE  

 

 

III Przekształć podane zdania według wzoru.                                 Punktacja 0-10 

Przykład: Nie znam żadnych lekarek. Znam lekarki.  

 

1. Nie lubię owoców leśnych. Lubię 

________________________________________________________ 

2. Nie lubię zwierząt domowych. Lubię 

______________________________________________________ 

3. Nie znam dobrych fryzjerów. Znam 

_______________________________________________________ 

4. Nie spotkałem miłych urzędniczek. Spotkałem 

_______________________________________________ 

5. Nie słyszałem dobrych wokalistów. Słyszałem 

_______________________________________________ 

6. Nie widziałem ładnych dziewcząt. Widziałem 

_______________________________________________ 

7. Nie znam słodkich niemowląt. Znam 

_______________________________________________________ 

8. Nie lubię polskich polityków. Lubię 

_______________________________________________________ 

9. Nie dostałam ocen bardzo dobrych. Dostałam 

________________________________________________ 

10. Nie słyszałam interesujących prezenterek. Słyszałam 

_________________________________________ 

 

3. Rozumienie tekstu pisanego 

Przeczytaj tekst wywiadu z polskim skoczkiem narciarskim – Kamilem Stochem 

i dopasuj usunięte z niego fragmenty zgodnie z podanym przykładem.  

                                                                         Punktacja 0-8 

 

POCZĄTEK SEZONU ZIMOWEGO W SKOKACH NARCIARSKICH 

 

Dziennikarz: Sezon rozpoczął się bardzo dobrze! Niedawno [__A__]0 Pucharu 

Świata w Lillehammer.  

Kamil: Tak, to był bardzo udany weekend w Norwegii. Cały konkurs był na bardzo 

wysokim poziomie, ale ja przede wszystkim [____]1. Zwycięstwo było dla mnie 

wielką nagrodą za ciężką pracę i cierpliwość.  

Dziennikarz: Przy jednym ze skoków widać było, że coś niedobrego stało się z 

Twoim kolanem. Czy już [____]2?  



Kamil: Skok był dość długi, więc lądowanie było trudniejsze. Na szczęście wszystko 

się unormowało. Z każdym dniem ból mijał i teraz już go [____]3.  

Dziennikarz: W tym sezonie konkursów [____]4, a czasu na odpoczynek bardzo 

mało. Jak sobie z tym radzisz?  

Kamil: To prawda, praktycznie nie ma chwili na odpoczynek. Najważniejsze jednak, 

że czuję się dobrze i [____]5 na Turniej Czterech Skoczni. Chcę też podziękować 

wszystkich kibicom, że przez ostatnie dwa lata, kiedy mieliśmy nieco gorszy okres, 

mocno [____]6. Jak widać opłaciło się.  

Dziennikarz: Podczas transmisji z Turnieju Czterech Skoczni Twoi fani będą mogli 

walczyć o [____]7 z Twojej kolekcji. Co dokładnie przygotowałeś dla swoich 

kibiców?  

Kamil: Dla zwycięzców konkursu przygotowałem kurtki i czapki, które sam noszę 

na co dzień. To na pewno będzie fajna zabawa dla kibiców, ale żeby [____]8, trzeba 

oglądać transmisję. Serdecznie zapraszam! 

 

Przykład:  

A. wygrałeś konkurs  
B. w ogóle nie czuję  

C. prezenty – niespodzianki  

D. trzymali za nas kciuki  

E. jest bardzo dużo  

F. cieszę się z moich dobrych skoków  

G. wszystko jest w porządku  

H. jestem pozytywnie nastawiony  

I. wygrać zestawy zimowych gadżetów 
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1. Rozumienie ze słuchu 

 

Proszę odpowiedzieć na następujące pytania. Nagranie zostanie odtworzone dwa 

razy.  

Punktacja 0-10 

1. Autorka tekstu skończyła już 18 lat.  

2. Niektórzy ludzie uważają, że pokolenia „normalnych” 

nastolatków urodziły się po 1997 roku. 

 

3. Własne obserwacje skłaniają autorkę do refleksji, że 

współczesna młodzież jest lepsza. 

 

4. Kiedyś młodzi ludzie częściej spędzali czas poza 

domem. 

 

5. Postęp cywilizacyjny w pewnym stopniu przyczynia 

się do szerzenia się negatywnych emocji.  

 

6. Anonimowość w Internecie powoduje, że niektórzy nie 

biorą odpowiedzialności za to, co piszą. 

 

7. W dalszym ciągu najgorszą karą jest zakaz 

wychodzenia z domu. 

 

8. Obrazić, ośmieszyć inną osobę w sieci jest o wiele 

trudniej niż uczynić to prosto w oczy. 

 

9. Autorka tekstu ma problemy zdrowotne.  

10. Autorka wyżej ceni wartości duchowe niż materialne.  

 

 

2. ROZUMIENIE TEKSTU PISANEGO 

Beata Tyszkiewicz 

(Alma, Katalog Klubu Konesera) 

 

Wspomnienia przy kawie 

Dwa wieki temu za idealną kawę uznawano taką, która miała w sobie 



„czarność węgla, przejrzystość bursztynu, zapach mokki i gęstość miodowego 

płynu”. W czasach studenckich towarzyszyła mi raczej zwykła „plujka”, pita każdego 

ranka i w czasie przygotowań do egzaminu.  

Nie zapomnę chwil mojej młodości, które spędzałam w kawiarniach właśnie na 

piciu prawdziwej, czarnej kawy. Takiej, której gatunku nikt nie znał. Parzono ją w 

szklance i przykrywano szklanym spodkiem. Do tego na deser była obowiązkowa 

wuzetka. 

O tym, że kawa jest napojem wyjątkowym, chyba nikogo nie muszę 

przekonywać – rocznie na świecie wypija się jej 400 miliardów filiżanek. Spokojnie 

można ją też nazwać muzą. Już w XVI wieku w Mekce napisano o niej pierwszy 

wiersz, a dwa wieki później Jan Sebastian Bach stworzył Kantatę o kawie. Sam był 

zresztą jej wielkim miłośnikiem, podobnie jak Balzac, który wypijał 40 filiżanek 

dziennie, a Voltaire nawet 50. Z kolei kawowy napój szykowany dla Beethovena 

zawsze miał liczyć równo 60 ziarenek. 

Jednak każda miłość, również ta do kawy, musi spotkać jakichś przeciwników. 

Kiedy w XVII wieku kawa trafiła do Europy, traktowano ją jako dzieło szatana i 

nazywano „arabskim winem”. Dopiero ówczesny papież, Klemens VIII, wydał 

pozwolenie na jej picie. Natomiast w XIX wieku Turczynki mogły uzyskać rozwód, 

jeśli ich mężowie wzbraniali im wypicia jednej filiżanki tego napoju dziennie. 

Ja sama nie potrafiłabym już żyć bez kawy. Dziś bez problemu rozróżniam jej 

smaki i rodzaje. Jednak wiele lat temu było inaczej. Na przykład wtedy, gdy 

wybrałam się w Londynie do Fortnum & Mason – ulubionego sklepu mojej mamy. 

Za kontuarem stał chłopak, sam czarniusieńki jak kawa, którą sprzedawał. A ja, 

zagubiona i nieznająca się na rzeczy, zamówiłam u niego kilogram kawy, co w 

tamtych czasach było potknięciem. Bo powinnam zamówić jej dwa funty. Ekspedient 

stroił sobie wtedy ze mnie żarty. 

Dziś na pewno by tego nie zrobił. Bo wiem, jak kawę parzyć i jak podawać. 

Nie tylko espresso – w maleńkiej filiżaneczce – czy po wiedeńsku – ze śmietanką na 

wierzchu. Ale też kawę płonącą – w sąsiedztwie kostki cukru nasączonej spirytusem 

– czy kawę po turecku – z cukrem i kardamonem. 

Zdecydowanie jednak nie lubię pić kawy w czarnych filiżankach. Czerń 

porcelany zabiera kawie kolor, a to trochę tak, jakby zabierała i smak. Bo kawy nie 

pije się tylko ustami. Pije się ją i wzrokiem, i dotykiem, i węchem. 

 

I. Proszę przeczytać tekst, a następnie: 

sformułować argumenty do podanych konkluzji:                              Punktacja 0-5 

 

• Nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że kawa jest napojem wyjątkowym, 

ponieważ_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Kawa jest źródłem natchnienia, można nazwać ją muzą, ponieważ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Miłość do kawy miała swoich przeciwników, skoro 



____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

• Zamówienie kilograma kawy w londyńskim ekskluzywnym sklepie było 

potknięciem, bo 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

• Picie kawy w czarnej porcelanie odbieraj jej walory, ponieważ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

II. Proszę ułożyć fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności:  Punktacja 0-5 

 

_________ • Zdecydowanie jednak nie lubię pić kawy w czarnych filiżankach. Czerń 

porcelany zabiera kawie kolor, a to trochę tak, jakby zabierała i smak. Bo kawy nie 

pije się tylko ustami. Pije się ją i wzrokiem, i dotykiem, i zapachem. 

_________ • Dziś na pewno by tego nie zrobił. Bo wiem, jak kawę parzyć i jak 

podawać. Nie tylko espresso – w maleńkiej filiżaneczce – czy po wiedeńsku – ze 

śmietanką na wierzchu. Ale też kawę płonącą – w sąsiedztwie kostki cukru 

nasączonej spirytusem – czy kawę po turecku – z cukrem i kardamonem. 

_________ • Towarzyszyła mi raczej zwykła „plujka”, pita każdego ranka i w czasie 

przygotowań do egzaminu. 

_________ • Takiej, której gatunku nikt nie znał. Parzono ją w szklance i 

przykrywano szklanym spodkiem. W czasach studenckich 

_________ • Nie potrafi łabym już żyć bez kawy. Dziś bez problemu rozróżniam jej 

smaki i rodzaje. Jednak wiele lat temu było inaczej. Na przykład wtedy, gdy 

wybrałam się w Londynie do Fortnum & Mason – ulubionego sklepu mojej mamy.  

_____1____ • Nie zapomnę chwil mojej młodości, które spędzałam w kawiarniach 

właśnie na piciu prawdziwej, czarnej kawy.  

_________ • Za kontuarem stał chłopak (...), a ja, zagubiona i nieznająca się na 

rzeczy, zamówiłam u niego kilogram kawy, co w tamtych czasach było potknięciem. 

Bo powinnam zamówić jej dwa funty. Ekspedient stroił sobie wtedy ze mnie żarty. 

 

3. . POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNA  

 

I. Z podanych wyrazów ułóż logiczne zdania w liczbie mnogiej. Uwaga! Nie 

musisz wykorzystywać wszystkich wyrazów. Niektórych wyrazów możesz użyć 

kilkakrotnie.                                                                                         Punktacja 0-5 

 

widzieć tancerka Ukrainka pies zwierzę koleżanka mieć dostać stary swoja 

słyszeć smaczny piękny koń chłopak lubić dziewczyna wysoki młody biały 

kupić duży obiad piosenkarka egzotyczny owoc kobieta  

 

Przykład: (zobaczyć, swoja, koleżanka): Jutro zobaczę swoje koleżanki.  



1.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________

_________________________________________________________ ___________ 

3.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

II. Proszę zmienić zdania zgodnie z przykładem.                        Punktacja 0-10 

 

Agnieszka ma syna – Krzysia. Krzyś ma 12 lat i jutro cały dzień będzie sam, 

ponieważ jego mama cały dzień spędzi w pracy. Mama mówi, co Krzyś musi jutro 

zrobić, a czego nie powinien robić. 

0. Krzyś musi wstać o 7.00. 

1. Krzyś musi się umyć i ubrać. 

2. Krzyś musi zjeść śniadanie. 

3. Krzyś musi wyjść do szkoły o 7.45. 

4. Krzyś musi wrócić do domu zaraz po szkole. 

5. Krzyś musi wziąć sobie obiad. 

6. Krzyś musi zrobić lekcje. 

7. Krzyś nie powinien oglądać telewizji. 

8. Krzyś nie powinien grać na komputerze. 

9. Krzyś musi zadzwonić do babci. 

10. Krzyś nie powinien otwierać nikomu drzwi. 

0. Wstań o siódmej! 

1................................................................................................................................... 

2................................................................................................................................... 

3............................................................................................................................... 

4.................................................................................................................................. 

5................................................................................................................................... 

6................................................................................................................................... 

7................................................................................................................................... 

8................................................................................................................................... 

9................................................................................................................................... 

10................................................................................................................................. 

 

ІІІ. Proszę zmienić formy trybu oznajmującego na formy trybu warunkowego.  

Punktacja 0-10 

PRZYKŁAD: 



Gdyby dzisiaj była sobota, moglibyśmy długo spać. 

(zjemy) (1) ........................................................................... śniadanie o dwunastej. 

Potem (pójdziemy) (2) .................................................................... na zakupy. Po 

zrobieniu zakupów ty Zosiu (pojedziesz) (3) ............................................. taksówką 

do rodziców, a ja (pójdę – r.m.) (4) ................................................ na mecz 

koszykówki. (Wrócimy) (5) ................................................ do domu późnym 

popołudniem. (Wypijemy) (6) ........................................................ kawę, a wieczorem 

(odwiedzimy) (7) ........................................... sąsiadów. U nich (możemy) (8) 

.................................... obejrzeć fi lm. Po fi lmie (zagramy) (9) 

......................................... w karty. Po północy (położymy się) (10) 

.............................................. spać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


