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               Proszę uzupełnić zdania odpowiednią formą przymiotnika, zaimka dzierżawczego i zaimka  
                 wskazującego w miejscowniku i celowniku. 

Przykład: Przyglądam się …temu nowemu... (ten nowy) fotelowi.

Dałam prezent ……………………..…………………….……………… (mój młodszy) bratu. 

Rozmawiamy o …………………..………………………………. (nasze nowe) mieszkaniu. 

Przygląda się ……………………..……………………………………….. (ta nowa) koleżance.

Składamy życzenia ………………..…………………………………………… (nasi) rodzicom.

Widzimy się w ………………………..……………………………...……….. (ten nowy) klubie.

Czy myślałeś o ………………………..…………………………..… (tamta smutna) historii? 

Spędziliśmy święta w ………………..……………….………. (nasze ukochane) górach. 

Obiecaliście to …………………………………………..………………... (wasi starsi) synom.

Kupiłeś jakiś prezent .……………………………………..….. (twoja najmłodsza) córce?  

Myślałem o ……………………………………………….………………. (tamten stary) domu. 

Może damy to ……………………………………………..…..……. (tamten mały) chłopcu? 

Nie chcę tego obiecywać ….………………………………… (moja dobra) przyjaciółce.

Dzięki ……………...........…...… (ta nowoczesna) aplikacji uczę się nowego języka.

Konkluzja: Myślałem o tamtym starym domu. 

     Przyglądam się tej pięknej kamienicy. 

     Spędzaliśmy wakacje na naszych ukochanych wyspach Wolin i Uznam.

        Proszę postawić pytanie albo uzupełnić odpowiedź.

O której przychodzisz? O drugiej.
Któremu studentowi rektor przyznał nagrodę? Temu z pierwszego roku. 

W ………….…… roku urodził się twój brat? W dwa tysiące drugim. 

Na ………..…… piętrze mieszkacie? Na piątym. 

Której pracownicy szef obiecał w tym roku podwyżkę? .............................................. (najlepsza). 

……….........……. dziecku dyrektor przyznał stypendium? …………….…………....…….… (najmłodsze). 

O których książkach mówiłeś na ostatnim spotkaniu? O …….............………….…..….. (najnowsze).

Dzięki którym uczniom szkoła wygrywa w rankingach? Dzięki ……............………. (najzdolniejsi).
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         A teraz proszę ułożyć pytania w miejscowniku i celowniku z użyciem zaimków jaki, jaka, jakie,  
         jacy, jakie, czyj, czyja, czyje, czyi, czyje.

Jakim ludziom ufasz? Dzięki czyjej pracy to otrzymujemy?

………………………………………………………..............................................

………………………………………………………..............................................

………………………………………………………..............................................

………………………………………………………..............................................

………………………………………………………..............................................

………………………………………………………..............................................

………………………………………………………..............................................

………………………………………………………..............................................

………………………………………………………..............................................

………………………………………………………..............................................

Proszę zrobić samodzielne podsumowanie dotyczące tej lekcji. Czego się nauczyłeś/nauczyłaś? 
Które ćwiczenia są dla Ciebie pomocne? Które formy udało Ci się zapamiętać? Co jeszcze musisz 
powtórzyć? 

29

Podsumowanie
Nauczyłem się/nauczyłam się ................................................................ . 

Widzę podobieństwa następujących form: ........................................... . 

Najbardziej pomocne są dla mnie ćwiczenia ……………………………....... .  

Udało mi się zapamiętać …………………………………………………………........ . 

Muszę jeszcze powtórzyć …………………………………………………………....... .
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Kiedy ostatni raz coś ci się podobało? Co to było?

Kiedy ostatni raz było ci smutno?

Kiedy ostatni raz coś ci wyjątkowo smakowało? Proszę opisać ten smak i nazwę dania/napoju.

Kiedy ostatni raz życzyłeś/życzyłaś komuś sukcesu?

Kiedy ostatni raz odmówiłeś/odmówiłaś komuś pomocy? 

Kiedy ostatni raz pomogłeś/pomogłaś komuś? 

Kiedy ostatnio dałeś/dałaś komuś prezent?

Kiedy ostatni raz zabroniłeś komuś/zabroniłaś komuś czegoś?

Komu najbardziej ufasz?

                 Zadanie na szóstkę:

Czy to prawda, że...

a) rzeczowniki rodzaju żeńskiego w liczbie pojedynczej mają taką samą formę w celowniku 
i miejscowniku?

b) celownik jest używany tylko z czasownikami, które mają dwa dopełnienia, np. dawać, 
oferować, ofiarować, proponować, oddawać itd.?

c) zaimki osobowe często używane są w celowniku, kiedy mówimy o naszym samopoczuciu 
fizycznym lub psychicznym?

d) niektóre rzeczowniki rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej mają formy krótkie zakończone 
na –u, a niektóre na –owi?

Dlaczego warto się uczyć, czyli o praktycznym użyciu

Proszę zadać poniższe pytania koledze/koleżance. 

Następnie proszę przedstawić zebrane informacje na forum grupy. 

Przykład: Kiedy ostatnio było ci smutno? Dlaczego?

   Było mi smutno, kiedy dowiedziałem się, że mój kolega wyjeżdża.

Przykład: Ostatni raz Markowi było smutno we wtorek, bo nie zdał egzaminu.
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Twój przyjaciel/twoja przyjaciółka jest na wakacjach. Chce kupić pamiątki swoim bliskim. 
Doradzasz mu/jej zakupy. 

Planujesz zaprojektować pamiątki ze swojego regionu. Co zaoferowałbyś turystom? Co poleciłbyś 
im na prezent dla członków rodziny? 

Przykład: Na twoim miejscu mamie kupiłbym torbę ekologiczną, a siostrze – magnes. 

Przykład: Gdybym był projektantem albo sprzedawcą pamiątek, zaprojektowałbym ......…… 
i poleciłbym je młodym turystom, pasjonatom historii, dzieciom itd. 

W Gdańsku w ofercie sklepu pamiątkowego 
widzieliśmy kolię z bursztynów i magnes 
z widokiem Gdańska.

W Tatrach na Krupówkach ludzie kupują 
ciupagi, kierpce i magnesy z widokiem gór.

Na Mazurach można kupić kubek z napisem 
„Mazury” i torbę ekologiczną z widokiem 
jeziora Mamry oraz jeziora Śniardwy.

W Krakowie w Sukiennicach możesz kupić 
szachy, figurki krakowiaków w strojach 
regionalnych i minifigurki Wawelu.
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12. Tryb rozkazujący

           Jak tworzymy czas teraźniejszy w trybie oznajmującym? Uzupełnij zdania zgodnie z podanym wzorem.

Koniugacja -ę, -esz Koniugacja -ę, -isz Koniugacja -m,-sz

piję mówię jem czekam

pijesz mówisz jesz czekasz

pije .......................... .................. ..................

pijemy mówimy .................. czekamy

pijecie .......................... jecie ..................

piją mówią jedzą czekają

A w liczbie mnogiej? Proszę uzupełnić poniższą listę według podanego wzoru. 

Tworzenie trybu rozkazującego:

Dla koniugacji -ę, -esz i -ę, -isz/ysz
piszę, piszesz – pisz!
biorę, bierzesz – bierz!
idę, idziesz – idź!
mówię, mówisz – mów!
chodzę, chodzisz – chodź! 
tańczę, tańczysz – tańcz!

Przykład: Pisz! ...Piszmy!... Piszcie!

Bierz! Bierzmy! …..............…....…...…..!

Idź! Idźmy! ……..….................................!

Mów! …………........................ ! Mówcie!

Chodź! Chodźmy! ……….........….......… !

Tańcz! Tańczmy! ………................…… !

Rób! Róbmy! ..................................... !

Kup! Kupmy! ..................................... !

Patrz! Patrzmy! ............................................!

Jedz! Jedzmy! ………...................…..........…….!

Czekaj! ……...…......…...................! Czekajcie!

Dla koniugacji -m, -sz
jem, jesz, …, jedzą – jedz!
czekam, czekasz, …, czekają – czekaj!

Konkluzja:
ty piszesz       pisz       piszmy, piszcie
ty mówisz       mów       mówmy, mówcie
oni czekają       czekaj       czekajmy, czekajcie
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Proszę pogrupować zdania w trybie rozkazującym w zależności od ich funkcji.

Propozycja Rada Zachęta Rozkaz/Prośba Instrukcja

Chodźmy do 
kina!

Idź do lekarza!   Pracuj mniej!        Daj mi to!  

Chodź tu!   Pojedźmy tam!        Chodźmy do kina!  

Wyłącz telefon!   Włącz drukarkę!         Wyślij mi tego maila!

Ćwicz w domu!   Weź to!         Rób ćwiczenia gramatyczne!

Zarejestruj się u nas!  Drukuj!         Zaloguj!  

Gotuj przez 2 godziny!  Weźmy taksówkę!       Chodźmy na piwo!  

Zróbmy coś szalonego!  Włącz internet!        Kupmy ten aparat!

Nie rób tego!   Nie pij tak dużo alkoholu!       Nie spotykaj się z nim!

Nie rozmawiajcie!  Nie idźcie tam!        Słuchajcie! 

        Proszę doradzić poniższym osobom w określonych sytuacjach.

Przykład: Dziecku przed ważnym egzaminem radzimy często: „Zacznij się uczyć. Już najwyższy czas.”
Koledze przed pierwszą randką: ………………………………………………………………………………………….………….

Znajomym, którzy jadą na wakacje za granicę: …………………………………………………………………………….……

Koleżance przed rozmową o pracę: ……………………..…………………………………………………………………………..

Kolegom przed egzaminem: ……………………………………….……………………………………………………………………

Siostrze, która szuka mieszkania: ……………………………………….……………………………………………………………

Uczniom, którzy nie wiedzą, jakie wybrać studia: ………………………………………………………………………………

Mamie, która chce kupić samochód do jazdy po mieście: ………………………………………………………………….
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         Proszę połączyć działania z odpowiednim przyciskiem.

Na co musimy kliknąć, kiedy chcemy…

1. skopiować tekst w nowym pliku,

2. wejść na stronę, do której potrzebujemy  
    loginu i hasła,

3. zrobić 10 kopii na papierze i rozdać kolegom,

4. pokazać dokument/zdjęcie innym,

5. skończyć pracę na komputerze,

6. zrobić równy margines z prawej i lewej strony,

7. podkreślić cały tekst,

8. ponownie włączyć komputer, 

9. wyjść ze strony, na której potrzebny był login i hasło,

10. otworzyć nowy plik, 

11. zapisać plik.

Porozmawiaj z grupą przyjaciół o ochronie środowiska i zaproponuj działania proekologiczne. 

Przykład: Zorganizujmy szkolenie na temat ochrony środowiska w każdym domu!

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

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

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

Proszę zapisać poniższe prośby zgodnie z podanym wzorem.

Przykład:  Wyłącz radio.     Nie ...wyłączaj... radia. 

      Zróbmy to.     Nie ……........…….. tego. 

      Zamknij okno.    Nie ...................... okna.

      Otwórzcie drzwi.    Nie ………….....….. drzwi. 

      …….......…… mi ten plik.   Nie wysyłaj mi tego pliku. 

      …….......…… do mnie.    Nie pisz do mnie.

      Przeczytajcie to.    Nie ……….....……. tego.

      Zdecydujmy teraz.    Nie …….…………. teraz. 

Konkluzja: Zróbmy to.      Nie róbmy tego. 

Drukuj

Udostępnij Otwórz

Zaloguj

Wyloguj

Wyrównaj

Kopiuj

Zaznacz

Uruchom ponownie

Zamknij

Zapisz
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1. Nie kupuj jedzenia w plastikowych opakowaniach. 

2. Jedz mniej czerwonego mięsa. 

3. Nie marnuj żywności.

4. Nie używaj węgla do ogrzewania mieszkania.

5. Nie kupuj tak dużo ubrań. 

6. …………………………….......................…..................………

7. ………………………………….........................................……

Przykład: Dla mnie najważniejszy jest punkt o osobach, których nie lubię. Ważne jest, aby spędzać czas 

z rodziną i przyjaciółmi. ..................................................................................................................................

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

Nie zgadzam się z postulatem numer ....…, ponieważ uważam, że ……………………………………...............

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

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

A teraz zakazy. Czego nie powinniśmy robić, jeśli chcemy żyć w zdrowym środowisku. Czy zgadzasz 
się z tymi propozycjami? Jeśli tak, to uzupełnij listę. Jeśli nie, to uzasadnij swój wybór. 

Oto „Instrukcja dobrego życia”, czyli jak dbać o swoje dobre 
samopoczucie. Proszę dopisać ważne punkty oraz powiedzieć, 
który z nich jest dla Ciebie najważniejszy i dlaczego. 

1. Weź aromatyczną kąpiel.  
2. Uśmiechaj się często.
3. Nie spędzaj czasu z osobami, których nie lubisz.
4. Kupuj sobie czasami kwiaty.
5. Chodź na jogę i medytuj.
6. Nie rób niczego, czego nie lubisz.

7. …………………………….......................…………..............

8. …………………………………....................................…….

Do kogo adresujemy te słowa?

Przykład: „Bądź uczciwy”. Do kolegi, który pisze egzamin. 
Bądź grzeczny. ...............................................................................

Bądźcie cicho! .......................................................................................

Bądźcie ostrożni. ..................................................................................

Miejcie oczy otwarte. ..........................................................................

Bądź na czas. ........................................................................................

Czasowniki być i mieć: bądź, bądźmy, bądźcie  miej, miejmy, miejcie 


