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Praktyczna gramatyka języka polskiego zawiera ćwiczenia pozwalające utrwalić te za-

gadnienia gramatyczne, które sprawiają uczącym się języka polskiego jako obcego najwię-

cej kłopotów. Bazę tekstową ćwiczeń stanowią utwory poetyckie Wisławy Szymborskiej, 

oraz prace bądź fragmenty prac studentów, a więc materiał autentyczny, w pewnym sensie 

odzwierciedlający żywą polszczyznę. Koncepcja tak pomyślanych ćwiczeń zasadza się na 

kilku przeświadczeniach, które zdobyłem w czasie kilkunastoletniej pracy w zawodzie lek-

tora. Po pierwsze, praca z tekstami niespreparowanymi motywuje bardziej studentów do 

nauki języka obcego. Po drugie, literatura, szczególnie ta najwyższej próby, ma w sobie jakiś 

tajemniczy magnes przyciągający ludzi, chcących poznać język, w którym została napisa-

na. Można by nieco górnolotnie rzec, że nie spoczną dopóty, dopóki nie odkryją znaczenia 

danego tekstu. Przeczuwają oni bowiem, mniej lub bardziej świadomie, że obcowanie z li-

teraturą powstałą w obcym języku to nie tylko przyswajanie leksyki, lecz także poznawanie 

kultury społeczności posługującej się danym językiem. Po trzecie, tradycyjne ćwiczenia gra-

matyczne są oderwane od rzeczywistości językowej, czyli od praktyki, i niejednokrotnie zda-

rza się tak, że student robi bezbłędnie ćwiczenia gramatyczne, ale nie potrafi zastosować 

swojej wiedzy poza rzeczywistością laboratoryjną ćwiczeń. Muszę przyznać, że konstatacja 

ta była dla mnie przełomowym odkryciem w myśleniu o nauczaniu języka obcego. Dlate-

go proponuję lektorom ćwiczenia gramatyczne, do których wykonania potrzebne jest połą-

czenie wiedzy gramatycznej i umiejętności jej wykorzystania w praktyce, stąd tytuł zbioru 

– Praktyczna gramatyka języka polskiego. 

Oczywiście mam świadomość tego, że uczenie bądź uczenie się języka obcego na tek-

stach literackich nie jest niczym nowym. Tak zdobywali kompetencje językowe nasi przod-

kowie, a i dziś spotyka się ludzi, którzy mówią, że zgłębiali dany język poprzez lekturę. Moja 

propozycja utrwalania wiadomości gramatycznych łączy tradycję, a więc literaturę, z równie 

tradycyjną, choć nowszą metodą, czyli ze zwykłymi ćwiczeniami gramatycznymi.

Niniejszy skrypt kieruję przede wszystkim do lektorów jako pomysł na nieco inne przeka-

zywanie i powtarzanie wiedzy gramatycznej na poziomie zaawansowanym. Stąd przed nie-

którymi zestawami ćwiczeń znajdują się w formie przypomnień zasady tworzenia konstruk-

cji gramatycznych podane czasami inaczej niż to bywa przyjęte w akademickim zwyczaju. 

Wynika to z faktu przetestowania przeze mnie wielu sposobów wykładania reguł gramatyki 

polskiej i te, które tutaj proponuję, są w moim przekonaniu najbardziej przystępne dla stu-

dentów obcokrajowców. Szeroko również traktuję modalność wyrażaną czasownikowo, nie 

ograniczając jej do czterech czy pięciu czasowników, lecz włączając w nią również niektóre 

czasowniki niewłaściwe.

Mam nadzieję, że zaproponowany przeze mnie zbiór ćwiczeń posłuży Państwu do pra-

cy, a być może stanie się również inspiracją do twórczych działań glottodydaktycznych. 

Wstęp
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Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Teoria

Czas teraźniejszy

I. Koniugacja czasowników typu: czytać, grać, pomagać

ja  czytam  my  czytamy

ty  czytasz  wy  czytacie 

ona/on/ono czyta  one/oni  czytają

II. Koniugacja czasowników typu: robić, dzwonić, dziwić się

ja  robię  my  robimy

ty  robisz  wy  robicie 

ona/on/ono robi  one/oni  robią

III. Koniugacja czasowników typu: patrzeć, leżeć, leczyć

ja  leżę  my  leżymy

ty  leżysz  wy  leżycie 

ona/on/ono  leży  one/oni  leżą

IV. Koniugacja czasowników typu: widzieć, płacić, lecieć

ja  widzę  my  widzimy

ty  widzisz  wy  widzicie 

ona/on/ono  widzi  one/oni  widzą

V. Koniugacja czasowników typu: pić, bić, tyć 

ja  piję  my  pijemy

ty  pijesz  wy  pijecie 

ona/on/ono pije  one/oni  piją

VI. Koniugacja czasowników typu: palić, mylić się

ja  palę  my  palimy

ty  palisz  wy  palicie 

ona/on/ono  pali  one/oni  palą

VII. Koniugacja czasowników typu: biec, piec 

ja  biegnę, piekę  my  biegniemy, pieczemy

ty  biegniesz, pieczesz wy  biegniecie, pieczecie 

ona/on/ono  biegnie, piecze  one/oni  biegną, pieką
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VIII. Koniugacja czasowników typu: rozumieć, umieć

ja  rozumiem  my  rozumiemy

ty  rozumiesz  wy  rozumiecie 

ona/on/ono rozumie  one/oni rozumieją

IX. Koniugacja czasowników typu: brać, prać

ja  biorę   my  bierzemy

ty  bierzesz  wy  bierzecie 

ona/on/ono  bierze   one/oni  biorą

X. Koniugacja czasowników typu: ciągnąć, płynąć

ja  ciągnę  my  ciągniemy

ty  ciągniesz wy  ciągniecie 

ona/on/ono ciągnie  one/oni  ciągną

XI. Koniugacja czasowników typu: interesować się, studiować

ja  studiuję  my  studiujemy

ty  studiujesz wy  studiujecie 

ona/on/ono studiuje  one/oni  studiują

 

Czas przeszły

I. Czasowniki typu: robić, uczyć, czytać

Liczba pojedyncza

       Rodzaj żeński

 

ja robi-ł-em, uczy-ł-em, czyta-ł-em   robi-ł-am, uczy-ł-am, czyta-ł-am 

ty robi-ł-eś, uczy-ł-eś, czyta-ł-eś    robi-ł-aś, uczy-ł-aś, czyta-ł-aś

on robi-ł, uczy-ł, czyta-ł     ona robi-ł-a, uczy-ł-a, czyta-ł-a

ono robi-ł-o, uczy-ł-o, czyta-ł-o

Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Teoria
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Liczba mnoga

       

Rodzaj męskoosobowy     Rodzaj niemęskoosobowy

my robi-li-śmy      robi-ły-śmy 

wy robi-li-ście      robi-ły-ście 

oni robi-li      robi-ły

II. Czasowniki typu: mieć, wiedzieć

Liczba pojedyncza

       Rodzaj żeński

ja mia-ł-em, wiedzia-ł-em    mia-ł-am, wiedzia-ł-am

ty mia-ł-eś, wiedzia-ł-eś     mia-ł-aś, wiedzia-ł-aś 

on mia-ł, wiedzia-ł     ona mia-ł-a, wiedzia-ł-a

ono mia-ł-o, wiedzia-ł-o

Liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy     Rodzaj niemęskoosobowy

my mie-li-śmy, wiedzie-li-śmy    mia-ły-śmy, wiedzia-ły-śmy 

wy mie-li-ście, wiedzie-li-ście    mia-ły-ście, wiedzia-ły-ście 

oni mie-li, wiedzi-e-li     mia-ły, wiedzia-ł-y

III. Czasowniki typu: piec, biec

Liczba pojedyncza

 

       Rodzaj żeński

ja piek-ł-em, bieg-ł-em     piek-ł-am, bieg-ł-am

ty piek-ł-eś, bieg-ł-eś     piek-ł-aś, bieg-ł-aś

on piek-ł, bieg-ł      ona piek-ł-a, bieg-ł-a

ono piek-ł-o, bieg-ł-o

Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Teoria
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Liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy     Rodzaj niemęskoosobowy

my piek-li-śmy, bieg-li-śmy    piek-ły-śmy, bieg-ły-śmy 

wy piek-li-ście, bieg-li-ście    piek-ły-ście, bieg-ły-ście 

oni piek-li, bieg-li     piek-ły, bieg-ły

IV. Czasowniki typu: wziąć, ciąć

Liczba pojedyncza

 

       Rodzaj żeński

ja wzią-ł-em, cią-ł-em     wzię-ł-am, cię-ł-am

ty wzią -ł-eś, cią-ł-eś     wzię-ł-aś, cię-ł-aś

on wzią-ł, cią-ł      ona wzię-ł-a, cię-ł-a

ono wzię-ł-o, cię-ł-o

Liczba mnoga

Rodzaj męskoosobowy     Rodzaj niemęskoosobowy

my wzię-li-śmy, cię-li-śmy    wzię-ły-śmy, cię-ły-śmy 

wy wzię-li-ście, cię-li-ście    wzię-ły-ście, cię-ły-ście 

oni wzię-li, cię-li      wzię-ły, cię-ły

Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Teoria
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Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Ćwiczenia

I. Proszę wstawić czasowniki w odpowiedniej formie.

1. …………………. (pisać – ja) list ze Słubic.

2. Babciu, nie …………………………. (martwić się – tryb rozkazujący 2 os. lp) 

– ………………………… (jeść – ja) dobrze i ………………………….. (ubierać się – ja) ciepło.

3. ……………………. (myśleć – ja) o Was często i bardzo …………………….. (tęsknić – ja) za Wami.

4. W tym utworze autor ………………. (ukazywać) swój dom.

5. Prawa strona …………………….. (symbolizować) stronnictwo demokratyczne.

6. Ashley Cole ………………….. (biegać) szybciej od Petra Čecha.

7. Po lewej stronie od wieszaka ………….. (być) drzwi do jasnej i dużej kuchni, 

w której ……………………. (znajdować się) plastikowe okna, lodówka, stół z krzesłami, 

zlew i kuchenka, ale ……………….. (brakować) okapu. 

8. Obok salonu …………………….. (mieścić się) sypialnia z dwuosobowym łóżkiem, komodą 

i wyjściem na balkon.

9. Jego przyjaciel …………………….. (nieść) półkę na rękach.

10. Oni ………………………….. (jechać) do nowego domu.

11. Sasza i Olga …………………… (rozwiązywać) najtrudniejsze zadania matematyczne.

12. Ludzie ……………………………….. (przechodzić) obok baru i nie …………………………….. (zdawać) sobie 

sprawy z tego, co ich ……………………… (czekać).

13. To bardzo smutny wiersz, ale dobrze …………………………. (opisywać) rzeczywistość.

14. Tylko czytelnicy ………………………… (wiedzieć), co ……………………………………… (dziać się).

15. Paweł ………………………… (sądzić), że to miasto ………………………………. (nadawać się) na miejsco-

wość turystyczną.

Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Ćwiczenia
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II. Proszę wypisać z poniższego tekstu osiem czasowników niedokonanych i ułożyć 
z nimi zdania w czasie przeszłym.

Wiersz Wisławy Szymborskiej „Terrorysta, on patrzy” opowiada o okrucieństwie terrory-

sty. Szymborska opisuje sytuację, która rozgrywa się w ciągu czterech minut na ulicy przed 

barem. Podmiot liryczny pozostaje poza rzeczywistością opisywaną w wierszu. W trzecio-

osobowej formie ukazuje zachowanie i uczucia terrorysty. Widzimy go w konkretnej sytuacji 

– kiedy po podłożeniu bomby w barze z obojętnością czeka na śmierć niewinnych osób. 

Terrorysta podłożył bombę w barze i „przeszedł na drugą stronę ulicy”, żeby obserwować 

to, co odbywa się przed nim i „Ta odległość go chroni od wszelkiego złego”. On patrzy na lu-

dzi bez współczucia czy  litości, odliczając czas do wybuchu. Czytelnik wie, że katastrofa 

nastąpi za kilka minut i jest nieunikniona, a ludzie nie mają pojęcia o tym, co będzie za parę 

minut. Myślę, że jakby oni wiedzieli o tym, co się stanie, to nie weszliby do tego baru. Jedyną 

osobą, która wywołuje kroplę współczucia u terrorysty, jest dziewczyna z zieloną wstążką 

we włosach. Ale on nie wie, gdzie ona zniknęła: „Czy była taka głupia i weszła, czy nie, to 

się zobaczy, jak będą wynosić”. Dalej terrorysta patrzy na wychodzącego grubego łysego 

mężczyznę, który czegoś szuka „i o trzynastej dwadzieścia bez dziesięciu sekund wraca po 

te swoje marne rękawiczki”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Ćwiczenia
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III. Proszę wstawić w wykropkowane miejsca właściwy dla kontekstu czasownik w od-
powiedniej formie czasu teraźniejszego lub przeszłego.

Patriotyzm

Patriotyzm ………………… ważną częścią życia każdego człowieka. ……………………….. on przywią-

zanie człowieka do jego ojczyzny. Coraz więcej osób …………………… poznać przeszłość swojej 

rodziny i często także narodu. Patriotyzm …………………………………. najczęściej w sytuacjach, kiedy 

………………………….. coś złego. Doskonałym przykładem na to …………………………………… śmierć Jana 

Pawła II lub katastrofa smoleńska. Wtedy Polacy na chwilę …………………………………… zjednoczyć 

i wspólnie przeżywać to, co ……………………………………... 

Uważam, że autor artykułu „Pokolenie PP” prawidłowo ……………………………. dwa rodzaje pa-

triotów. Pierwszą grupą ……………………….. osoby, dla których ojczyzna ………………………….. najważ-

niejsza, którzy nie …………………………….. o swojej historii. Natomiast drugą grupę …………………….. 

ludzie, którzy w czasach stabilizacji ……………………………………….. za patriotów, gdy jednak w kraju 

…………………………… źle, to ……………………………………………. ten patriotyzm na bok. 

Oficerowie przedstawieni w  filmie „Katyń” ……………………………………. dużym patriotyzmem. 

Kiedy …………………….., że ………………… wolni, a okazało się, że ……………………. na śmierć, bez proble-

mu ………………………………….. powiedzieć: „Jeszcze Polska nie ……………………!”, zamiast zdecydować 

się na współpracę z wrogiem. …………………………, że jest to bardzo szlachetne i odważne, że 

w takich chwilach mimo wszystko …………………………. patriotami wiernymi ojczyźnie. ………………….. 

to dla mnie szczególnie ważne, ponieważ jeden z moich dalekich wujków również …………………. 

rozstrzelany w Katyniu.

Natomiast Brassens w swojej pieśni …………………………. zwrócić uwagę na to, że każdy w inny 

sposób …………………………………. swój patriotyzm. Przecież nie …………………………. być wszyscy tacy 

sami i w ten sam sposób pokazywać, jak ważna jest dla nas nasza ojczyzna. 

Myślę, że w dzisiejszych czasach ludzie ………………………………… więcej nacjonalizmu niż pa-

triotyzmu. Jak w swojej pieśni ……………………. Brassens, niektórzy nie …………………………………… od-

mienności innych osób, ………………………….. ich palcami i ………………………….. im życie. Patriotyzm nie 

…………………… to jednak kwestia wyglądu czy poglądów politycznych, lecz przynależności do 

danego kraju i czucia się jego członkiem. 

Dzisiejsza młodzież niestety coraz mniej ……………………………………. historią swojego państwa 

oraz wydarzeniami, które ……………………………….. im na życie w niepodległym kraju oraz posługi-

wanie się określonym językiem. Powinniśmy zadbać o to, żeby dzieci od najmłodszych lat 

……………………………………….. tradycji oraz obyczajów narodowych, a także historii o swoim pocho-

dzeniu. ………………………………… im to wyrosnąć na prawdziwych patriotów. 

Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Ćwiczenia
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IV. Proszę wpisać podany czasownik w odpowiedniej formie rodzaju męskoosobowego 
lub niemęskoosobowego.

1. Victor Hugo i Edith Piaf …………………. (być) Francuzami.

2. Samochody Porsche ……………….…. (brać) udział w licznych rajdach.

3. Dziadkowe ze strony mamy …………………………… (mieszkać) w Doniecku.

4. Weroniko i Anno, czy …………………………………….. (robić-wy) wczoraj zakupy? 

Tak, ……………………………… (kupić) mnóstwo ciuchów.

5. Na dziedzińcu akademików w Słubicach ……………………………. (rosnąć) trzydzieści cztery 

wielkie drzewa.

6. Japońscy pianiści ……………………….. (dać) koncerty w siedmiu krajach Europy.

7. Ira mieszkała z Polkami. Jej polskie koleżanki ………………………(rozmawiać) z nią wyłącznie 

po polsku.

8. Alena i Anastazja ………………………(pisać) test w drugim rzędzie. 

9. Kiełbasy ……………………….. (wisieć) w sklepie na hakach. 

10. Kiedy Pat i Mat …………………………… (uderzyć) w słup, 

wszystkie rzeczy ……………………………. (pospadać) z samochodu. 

11. Państwo Kowalscy …………………………. (jeść) kolację w restauracji.

12. On nie wyznałby jej miłości, gdyby nie ……………………….. (mieć) randki. 

13. Mieszkańcy miasteczka ………………… (iść) do pracy wtedy, kiedy ………………………… (mieć) czas. 

14. Zwykle dzieci ………………………………… (budzić się) wcześnie rano, kiedy rodzice jeszcze 

………………………… (spać), i ……………………… (schodzić) do salonu, żeby obejrzeć prezenty.

15. Za pięć dwunasta moja mama, brat ze swoją żoną i mój kot ……………………. (słuchać) 

życzeń prezydenta.

16. Wszystkie rzeczy, które ……………………………. (znajdować się) w mieszkaniu, 

……………………… (być) nowe.

17. Niektórzy ……………………. (zdążyć) jeszcze wejść.

18. Oczywiście, że zmiany klimatyczne …………………………….. (następować) zawsze 

i nie są niczym nowym.

19. Ja (Anna) i Elena ………………………….. (ratować) ptaki w Zatoce Meksykańskiej, 

a Ilia z Maszą ……………………….. (pracować) nad projektem usuwania śmieci z plaż 

w okolicach Miami. W ten sposób …………………………… (wziąć) sprawy w swoje ręce.

20. Dinozaury ………………………….. (wymrzeć) około 65 milionów lat temu.
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V. Proszę poprawić podkreślone niepoprawne formy czasowników 

1. Wielu ludzi spędzają ……………………. czas, nie wychodząc z ośrodka, dlatego że tu można 

poprawić opaleniznę.

2. Każdy człowiek może osobiście obierać ……………………, co chciałby zrobić …………………… .

3. Istnieją …………………………. dużo ekspresowych pociągów, samochodów i samolotów, 

które mogą zapewnić komfort i bezpieczeństwo.

4. W rzeczywistości bardzo trudno przedstawić ……………….. sobie życie bez podróży.

5. Podróżowanie to jest taki rodzaj aktywności, który wszyscy lubią. Dla jednych 

to jest możliwość, żeby relaksować ……………………… i zapomnieć o problemach.

6. Również Irena, podobnie jak dziewczynka, może występować …………………… takim kozłem 

ofiarnym.

7. To jest smutna samotność, kiedy nikt nie wiedze …………………, gdzie ty jesteś, co ty robisz.

8. Myślę, że to należy rozumować ………………………. w sensie ironicznym.

9. Brodski akcentuje ………………………….. uwagę na tym, że to miasto zapewne nie jest poważne.

10.  Tam są ……………. dużo pijanych ludzi i wszędzie ……………… sterty śmieci.

11. Przez 20 kilometrów jechał na samym przedzie lokomotywy, przewiązał ……………………. 

plecak do tej barierki, której się trzymał, żeby nic nie odpadło …………………… .

12. W tym miejscu nie znajduje się …………………… żadnych turystycznych atrakcji.

13. Jeżeli chcesz pojechać z żoną albo mężem, to cena dla dwóch osób dorosłych za pokój 

dwuosobowy będzie …………………………. 11 260 zł.

14. Wśród innych rarytasów, które sprawiły …………………….. na mnie wrażenie, mogę zazna-

czyć ………………………………….. słynną potrawę cozido, która składa się z różnych rodzajów 

mięsa i warzyw, albo też świeże ananasy prosto z krzaka, albo likier ananasowy prosto 

od producenta.

15. Trzeba uważać na to, ze ……….. turysta będzie mieć ……………………………. kilka dni wolnych.

Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Ćwiczenia



jan zgrzywa, praktyczna gramatyka j�zyka polskiego

16

VI. Proszę zamienić podkreślone fragmenty tekstu na zdania w trybie rozkazującym.

Pat i Mat są sąsiadami. Pat jest chłopakiem, który nosi żółty sweter, dżinsy, czarne buty 

i niebieski beret. Mat jest jego przyjacielem. On ma czerwony sweter, czarne buty i biało-

-niebieską czapkę z pomponem. Oni robili przeprowadzkę. 

Pat otwierał bramę domu, blisko którego był zaparkowany samochód. Mat dźwigał na 

plecach dużą szafę. Sąsiedzi wynieśli do samochodu komodę, lustro, zegar, niski stołek, 

półki, dwa krzesła i inne meble. Oni wywracali kilka razy kosz na śmieci, ponieważ on stał 

w przejściu. 

Pat chwiał się pod ciężarem regału z książkami, ponieważ regał był ciężki. Sąsiedzi nie 

mogli zapakować mebli do samochodu. Meble spadły i połamały się. Mat postawił wazon 

na błotnik samochodu. On się ześlizgnął i rozbił. Po kilku próbach udało się im zapakować 

meble, uruchomić samochód i pojechać. 

Wkrótce po wyjeździe wydarzył się wypadek: samochód uderzył w drogowskaz. On wy-

darzył się, ponieważ Pat i Mat prowadzili samochód razem i kiedy Pat skręcił kierownicę 

w prawo, a Mat skręcił w lewo, to na skutek tego utracili kontrolę nad samochodem. Meble 

wypadły z samochodu. Mat i Pat znów ładowali meble i kontynuowali przeprowadzkę. 

Potem wydarzył się jeszcze jeden wypadek - samochód najechał na kamień i uderzył 

w znak drogowy. Meble znów wypadły z samochodu. Nareszcie Mat i Pat wymyślili, żeby 

zrobić przyczepę do samochodu. Za jej pomocą oni dojechali do nowego domu. Pat otwo-

rzył bramę. Mat przejechał przez nią, ale przyczepa utknęła. On nacisnął na gaz i wydarzył 

się końcowy wypadek. Samochód i meble ostatecznie rozwaliły się.

 

Koniugacja czasowników w czasie teraźniejszym i przeszłym. Ćwiczenia
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Aspekt czasowników. Teoria

1. Strona bierna

Jesteście obserwowani.

Dziecko jest myte przez ojca.

Dziecko zostało umyte przez ojca.

Samochód był naprawiany cały tydzień.

Samochód został naprawiony i właściciel może go odebrać z warsztatu.

Będziemy uratowani, jeśli mu zaufamy.

Na naszym kierunku będziecie nauczani przez doświadczony zespół wykładowców.

2. Imiesłowy

I. Imiesłowy przymiotnikowe. 

1. Imiesłowy przymiotnikowe czynne 

– tworzone są tylko od czasowników niedokonanych.

-ący

temat 3 os. lm + -ący, np.: 

brać – one/oni biorą – bior + -ący = biorący, np. Mężczyźni biorący udział w biegu pochodzą 

z plemienia Tarahumara.

mieć – one/oni mają – maj + -ący = mający, np. Basia i Renata to dziewczyny mające z sobą 

wiele wspólnego.

2. Imiesłowy przymiotnikowe bierne 

– tworzone są zarówno od czasowników dokonanych, jak i niedokonanych.

-ny

temat czasu przeszłego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ać i -eć + -ny, np.:

czytać – czytał + -ny = czytany, np. Książka przez nią czytana jest bardzo interesująca.

powiedzieć – powiedział + -ny = powiedziany, np. To, co zostało tu powiedziane, jest bardzo 

ważne.

Aspekt czasowników. Teoria
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-ony

temat 3 os. lm czasu teraźniejszego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na -ec/-

-ić/-yć/-yc, np.:

piec – one/oni pieką + -ony = pieczony, np. Uwielbiam pieczoną wołowinę.

mielić – one/oni mielą + -ony = mielony, np. Dziś na obiad jest kotlet mielony.

robić – one/oni robią + -ony = robiony, np. Robiony przez niego obiad będzie gotowy za pół 

godziny.

suszyć – one/oni suszą + -ony = suszony, np. Na Wigilię mama przygotowuje kompot z su-

szonych owoców.

ostrzyc – one/oni ostrzygą + -ony = ostrzyżony, np. Marek wyszedł od fryzjera krótko 

ostrzyżony. 

-ty

temat czasu przeszłego czasowników jednosylabowych, np.:

pić – pił + -ty = pity, np. Czerwone wino pite regularnie pozytywnie wpływa na nasz orga-

nizm.

trzeć – tarł + -ty = tarty, np. Moja surówka składa się z tartych warzyw.

temat 3 os. lm czasu przeszłego czasowników zakończonych w bezokoliczniku na –ąć, np.:

ciągnąć – one ciągnęły + ty = ciągnięty, np. Zaprzęg jest ciągnięty przez psy. 

zamknąć – one zamknęły + ty = zamknięty, np. Po 18.00 ten sklep będzie na pewno za-

mknięty. 

Aspekt czasowników. Teoria
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II. Imiesłowy przysłówkowe. 

1. Imiesłowy przysłówkowe współczesne 

– tworzone są tylko od czasowników niedokonanych. 

-ąc

temat 3 os. lm czasu teraźniejszego, np.:

kupować – one/oni kupują – kupuj + -ąc = kupując, np. Kupując podręcznik do gramatyki, 

czuł się szczęśliwy. 

jeść – one/oni jedzą – jedz + ąc = jedząc, np. Jedząc obiad, rozmawia z dziewczyną.

1. Imiesłowy przysłówkowe uprzednie 

– tworzone są tylko od czasowników dokonanych. 

-wszy

temat 3 os. lp czasu przeszłego zakończony na samogłoskę, np.:

obejrzeć – obejrzał – obejrza + wszy = obejrzawszy, np. Obejrzawszy film w kinie, poszli na 

kolację do restauracji.

-łszy

temat 3 os. lp czasu przeszłego zakończony na spółgłoskę, np.:

przyjść – przyszedł – przyszed + łszy = przyszedłszy, np. Przyszedłszy do domu, przywitał 

się z psem. 

spaść – spadł – spad + łszy = spadłszy, np. Spadłszy z drabiny, złamał sobie nogę.
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Aspekt czasowników. Ćwiczenia

I. Proszę wybrać odpowiedni czasownik i wpisać go w poprawnej formie czasu przeszłego.

a) Jurij ……………………. (odbyć/odbywać) praktykę w ciągu czterech tygodni.

b) Mariia ………………………. (wrócić/wracać) z Ukrainy w tym tygodniu..

c) One ……………………… (zainteresować/interesować) ich Chinami.

d) Oni …………………………. (zamieszkać/mieszkać) w Kilonii w semestrze zimowym.

e) Dziewczyny ………………………. (zostać/być) nagrodzone w VI Dyktandzie Słubickim.

f) Luiza …………………… (poleżeć/leżeć) na zajęciach na stole.

g) Mimo że nic nie przychodziło jej do głowy, ……………………… (zmobilizować się/mobilizować 

się) i ……………………………… (ułożyć/układać) pięć zdań..

h) Zmordowany…………………………………(odpocząć/odpoczywać) przed telewizorem, bo przed 

południem kilkakrotnie…………………. (iść/chodzić) do Kauflandu.

i) Alina……………………………..(odwiedzić/odwiedzać) ciotkę w sobotę później niż zwykle.

j) …………………….. (ucieszyć się/cieszyć się), że …………………. (przyjść/przychodzić) nam bez 

trudu zrobić to ćwiczenie.

II. Proszę ułożyć z podanymi czasownikami zdania w czasie teraźniejszym lub przy-

szłym w zależności od aspektu czasownika.

a) pójść ..................................................................................................................................................................

b) iść .......................................................................................................................................................................

c) chodzić .............................................................................................................................................................

d) pojechać ..........................................................................................................................................................

e) jechać ...............................................................................................................................................................

f) jeździć ..............................................................................................................................................................

g) objechać ..........................................................................................................................................................

h) objeżdżać ........................................................................................................................................................

i) spaść ................................................................................................................................................................

j) spadać ..............................................................................................................................................................

k) zawieźć ............................................................................................................................................................

l) wieźć .................................................................................................................................................................

m) wozić .................................................................................................................................................................

Aspekt czasowników. Ćwiczenia
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III. Proszę zamienić podkreślone czasowniki na czasowniki w czasie przyszłym. 

Wisława Szymborska

Utopia 

Wyspa, na której wszystko się wyjaśnia.

Tu można stanąć na gruncie dowodów.

Nie ma dróg innych oprócz drogi dojścia.

Krzaki aż uginają się od odpowiedzi.

Rośnie tu drzewo Słusznego Domysłu

o rozwikłanych odwiecznie gałęziach.

Olśniewająco proste drzewo Zrozumienia

przy źródle, co się zwie Ach Więc To Tak.

Im dalej w las, tym szerzej się otwiera

Dolina Oczywistości.

Jeśli jakieś zwątpienie, to wiatr je rozwiewa.

Echo bez wywołania głos zabiera

i wyjaśnia ochoczo tajemnice światów.

W prawo jaskinia, w której leży sens.

W lewo jezioro Głębokiego Przekonania.

Z dna odrywa się prawda i lekko na wierzch wypływa.

Góruje nad doliną Pewność Niewzruszona.

Ze szczytu jej roztacza się Istota Rzeczy.

Mimo powabów wyspa jest bezludna,

a widoczne po brzegach drobne ślady stóp

bez wyjątku zwrócone są w kierunku morza.

Jak gdyby tylko odchodzono stąd

i bezpowrotnie zanurzano się w topieli.

W życiu nie do pojęcia.

[Wielka liczba, 1976]
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1. .............................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. .............................................................................................................................................................................

12. .............................................................................................................................................................................

13. .............................................................................................................................................................................

14. .............................................................................................................................................................................

15. .............................................................................................................................................................................

16. .............................................................................................................................................................................

IV. Proszę poprawić następujące zdania.
 

1. Wczoraj słuchałem bardzo interesujący żart.

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

2. Możemy patrzyć, kiedy będę premiery nowych filmów.

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

3. Mężczyzna je makaron i kiedy on wyciera usta, to na jego twarzy zastaje się makaron.

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

4. Objeżdżłaś Polskę samochodem?

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

5. Mężczyzna nagle wyciera usta serwetką i nie zauważa, jak makaron przyklei się do jego 

twarzy.

...................................................................................................................................................................................
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6. O piętnastej trzydzieści idę na fakultatywne zajęcia „Czytanie na głos”, gdzie teraz czy-

tamy „Dziennik” Agnieszki Osieckiej. O siedemnastej skończyłyśmy czytanie.

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

7. Internet będzie wykorzystywano w bardzo wielu celach.

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

V. Proszę zamienić podane zdania na zdania w stronie biernej, nie zmieniając ich sensu. 

1. Kelner obsługuje ludzi w restauracjach.

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

2. Kierowcy kierują samochodami.

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

3. On ma wygłosić wykład.

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

4. Kiedy on dostrzegł w łazience żywą rybę, uspokoił się.

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

5. Następną paralelą, którą można dostrzec, między filmem a wydarzeniami Wielkiego 

Tygodnia, jest wielokrotne pojawianie się w dziele Wajdy przejeżdżających przez miasto 

esesmanów.

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

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

6. Tych członków SS można porównać z rzymskimi żołnierzami, którzy porwali i poprowa-

dzili Chrystusa do arcykapłana Kajfasza.

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

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

7. Męczyli Jezusa, cały też czas przed jego śmiercią znajdowali się obok i w końcu wbili mu 

włócznię w bok.

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

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

8. Ona przygotowuje go do śmierci.

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

9. Zauważyłam swojego brata na dalszym planie.

...................................................................................................................................................................................
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10. Jej podróże opłacają sponsorzy i ona traktuje je jako pracę.

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

11. Na lotnisku przywitała go przewodniczka.

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

12. Gdyby Puszkina postrzelił pewien Francuz przynajmniej 50 lat później, lekarze mogliby 

uratować poecie życie.

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

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

13. Niestety jestem tam, gdzie nikt nie rozumie mówiącego po angielsku.

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

VI. Proszę zamienić podane zdania na konstrukcje z imiesłowowymi równoważnikami zdań.

1. Kiedy Malecki ich zauważył, przeszedł na drugą stronę ulicy.

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

2. Na skrzyżowaniu skręcił w lewo i kontynuował jazdę po ulicy Nowy Świat.

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

3. Zwiedzaliśmy kościół Saint Pierre de Montmartre i robiliśmy piękne zdjęcia.

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

4. Potem mężczyzna napił się wina z kieliszka i wytarł wargi serwetką.

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

5. Od ósmej do wpół do dziesiątej byłem na siłowni i intensywnie ćwiczyłem.

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

6. Kiedy bohaterka wyszła ze spotkania, udała się do sklepu.

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

7. Po kościele poszliśmy do mojej cioci i tam świętowaliśmy.

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

8. Do wpół do pierwszej leżę w łóżku i słucham muzyki.

...................................................................................................................................................................................
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9. Potem wróciłem do domu, odrobiłem prace domowe i uczyłem się.

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

10. Kiedy byłem małym chłopcem, zawsze ubierałem choinkę.

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

VII. Proszę zamienić podkreślone zdania w stronie biernej na zdania w stronie czynnej 

lub zdania w stronie czynnej na zdania w stronie biernej.

Wisława Szymborska

Monolog psa zaplątanego w dzieje
 

Są psy i psy. Ja byłem psem wybranym. 

Miałem dobre papiery i w żyłach krew wilczą. 

Mieszkałem na wyżynie, wdychając wonie widoków 

na łąki w słońcu, na świerki po deszczu 

i grudy ziemi spod śniegu. 

Miałem porządny dom i ludzi na usługi. 

Byłem żywiony, myty, szczotkowany, 

wyprowadzany na piękne spacery. 

Jednak z szacunkiem, bez poufałości. 

Każdy dobrze pamiętał, czyim jestem psem. 

Byle parszywy kundel potrafi mieć pana. 

Ale uwaga – wara od porównań. 

Mój pan był panem jedynym w swoim rodzaju. 

Miał okazałe stado chodzące za nim krok w krok 

i zapatrzone w niego z lękliwym podziwem. 

Dla mnie były uśmieszki 

z kiepsko skrywaną zazdrością. 

Bo tylko ja miałem prawo 

witać go w lotnych podskokach, 

tylko ja żegnać – zębami ciągnąć za spodnie. 

Tylko mnie wolno było 

z głową na jego kolanach 

dostępować głaskania i tarmoszenia za uszy. 

Aspekt czasowników. Ćwiczenia
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Tylko ja mogłem udawać przy nim, że śpię, 

a wtedy on się schylał i szeptał coś do mnie. 

Na innych gniewał się często i głośno. 

Warczał na nich, ujadał 

biegał od ściany do ściany. 

Myślę, że lubił tylko mnie 

i więcej nigdy, nikogo. 

Miałem też obowiązki: czekanie, ufanie. 

Bo zjawiał się na krótko i na długo znikał. 

Co go zatrzymywało tam, w dolinach, nie wiem. 

Odgadywałem jednak, że to pilne sprawy, 

co najmniej takie pilne 

jak dla mnie walka z kotami 

i wszystkim, co się niepotrzebnie rusza. 

Jest los i los. Mój raptem się odmienił. 

Nastała któraś wiosna, 

a jego przy mnie nie było. 

Rozpętała się w domu dziwna bieganina. 

Skrzynie, walizki, kufry wpychano na samochody. 

Koła z piskiem zjeżdżały w dół 

i milkły za zakrętem. 

Na tarasie płonęły jakieś graty, szmaty, 

żółte bluzy, opaski z czarnymi znakami 

i dużo, bardzo dużo przedartych kartonów, 

z których powypadały chorągiewki. 

Snułem się w tym zamęcie 

bardziej zdumiony niż zły. 

Czułem na sierści niemiłe spojrzenia. 

Jakbym był psem bezpańskim, 

natrętnym przybłędą, 

którego już od schodów przepędza się miotłą. 

Aspekt czasowników. Ćwiczenia
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Ktoś zerwał mi obrożę nabijaną srebrem. 

Ktoś kopnął moją miskę od kilku dni pustą. 

A potem ktoś ostatni, zanim ruszył w drogę, 

wychylił się z szoferki 

i strzelił do mnie dwa razy. 

Nawet nie umiał trafić, gdzie należy, 

bo umierałem jeszcze długo i boleśnie 

w brzęku rozzuchwalonych much. 

Ja, pies mojego pana. 

[Dwukropek, 2005]

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

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

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

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

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

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

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

VIII. Proszę ułożyć zdania z imiesłowami przymiotnikowymi występującymi w wierszu 

Wisławy Szymborskiej Monolog psa zaplątanego w dzieje.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. .............................................................................................................................................................................
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Stosowanie czasowników modalnych. Teoria

móc

ja  mogę  my   możemy

ty  możesz  wy   możecie

ona/on/ono  może  one/oni  mogą

chcieć

ja  chcę  my  chcemy

ty  chcesz  wy  chcecie

ona/on/ono chce  one/oni  chcą

musieć

ja  muszę  my  musimy

ty  musisz  wy  musicie

ona/on/ono musi  one/oni  muszą

potrafić

ja  potrafię  my  potrafimy

ty  potrafisz wy  potraficie

ona/on/ono  potrafi  one/oni  potrafią

woleć

ja  wolę  my  wolimy

ty  wolisz  wy  wolicie

ona/on/ono woli  one/oni  wolą

powinien

Rodzaj męski    Rodzaj żeński

ja powinienem   ja powinnam

ty powinieneś   ty powinnaś

on powinien   ona powinna

Stosowanie czasowników modalnych. Teoria
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Rodzaj nijaki

ono powinno

Rodzaj męskoosobowy   Rodzaj niemęskoosobowy

my powinniśmy   my powinnyśmy

wy powinniście   wy powinnyście

oni powinni    one  powinny

Czasowniki niewłaściwe

Trzeba, warto, można, należy, np.

Trzeba zrobić zakupy.

Warto obejrzeć ten film.

Można mu o tym powiedzieć.

Należy kupić komputer.

Stosowanie czasowników modalnych. Teoria
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Stosowanie czasowników modalnych. Ćwiczenia

I. Proszę uzupełnić zdania odpowiednią formą czasownika modalnego w czasie te-
raźniejszym.

1. Ola i Tomek nie ………………………. (móc) się doczekać wyjazdu do Holandii.

2. Zdanie Lecha Wałęsy: „Nie ………………. (chcieć-ja), ale ……………. (musieć-ja)” weszło na stałe 

do repertuaru środków językowych używanych przez posługujących się polszczyzną.

3. Stanisław ma trzy lata, a już ……………… (potrafić) kląć jak szewc.

4. Wy, dziewczyny, ………………….. (powinien) zawsze się uśmiechać.

5. Ola i Tomasz …………………… (umieć) znakomicie tańczyć na łyżwach.

6. Ona ………………………. (woleć) studiować niż pracować w sklepie.

7. Każdy ……………………… (pragnąć) kochać i być kochanym.

8. Im wydaje się, że nie …………………….. (musieć) się uczyć.

9. Kto ………………… (móc) coś zrobić, to znaczy, że ……………… (chcieć).

10. Adamie, ty ……………………. (powinien) przyjąć jej przeprosiny,

a ty, Ewo, …………………………. (powinien) go przeprosić.

11. Niektóre psy …………………….. (woleć) spać na dworze niż w domu.

12. Ja nie ……………………. (umieć) chodzić po linie, ale wy to ……………….. (potrafić).

13. Rodzice ………………………….. (pragnąć) dobra dla swoich dzieci.

II. Proszę wstawić zgodnie z kontekstem jeden z czasowników niewłaściwych:
wolno, należy, warto, trzeba, można.

Przed przyjazdem na studia do Polski ……………………………… złożyć podanie o przyjęcie na 

uniwersytet. …………………… jednak wcześniej zebrać trochę informacji o danej uczelni i o mie-

ście, w którym się ona znajduje. Wszystko ………………………….. znaleźć w internecie, np. na czym 

……………………… się skupić podczas studiowania, a  czego nie ………………………. robić, mimo że 

z błahego powodu nie ………………………….. wylecieć ze studiów. Po otrzymaniu zawiadomienia 

o przyjęciu na studia ………………………… złożyć w konsulacie polskim dokumenty, na podsta-

wie których konsulowi ……………………… wydać wizę na pobyt w Polsce. …………………… osobiście 

zjawić się w konsulacie, zarówno po to, aby złożyć dokumenty, jak i po to, aby je odebrać. 

Nie ……………….. raczej załatwić tej sprawy przez kogoś innego. Przed wyjazdem do Słubic 
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…………………. wybrać środek komunikacji, którym tam ……………… się dostać. Każdemu …………………. 

wybrać taki sposób podróżowania, który mu odpowiada. …………………………. jednak, zanim do-

kona się takiego wyboru, zwrócić uwagę na klika rzeczy. …………………….. się zorientować, czy 

………………….. korzystać w Polsce ze zniżek obowiązujących w kraju, z którego jedziemy. Jeśli 

nie …………………………, to …………………… wziąć z sobą większą gotówkę. Lepiej jednak nie chwalić 

się nią przed współpasażerami, bo za takie chwalenie się ……………………….. słono zapłacić. Jeśli 

chodzi o spanie podczas podróży, to ………………………… to robić w samolocie, natomiast w po-

ciągu nie ………………………….. oddawać się w objęcia Morfeusza, bo ………………………….. zostać bez 

grosza przy duszy. Po przyjeździe do Słubic ……………………………. zgłosić się do administracji 

akademików. Z obsługą osiedla studenckiego …………………………. żyć w przyjaźni, gdyż czasami 

…………………………… potrzebować jej pomocy. 

III. Proszę zapisać podkreślone czasowniki w  przytoczonych fragmentach wierszy 
Wisławy Szymborskiej w innym czasie.

1.

Co trzeba …………………………………/………………………………..?

Trzeba ……………………………/……………………….napisać podanie,

a do podania dołączyć życiorys.

Bez względu na długość życia

życiorys powinien ………………………………… być krótki. [Pisanie życiorysu]

2. 

Inni przodkowie

mogli ……………………………/………………………….. być przecież moimi,

a już z innego gniazda

wyfrunęłabym 

Ja też nie wybierałam,

ale nie narzekam.

Mogłam …………………………/……………………………. być kimś

o wiele mniej osobnym.

Kimś z ławicy, mrowiska, brzęczącego roju,

szarpaną wiatrem cząstką krajobrazu.

Mogła ……………………………/…………………………………..mi być odjęta

skłonność do porównań.
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Mogłam ……………………………………/……………………………………być sobą – ale bez zdziwienia,

a to by oznaczało,

że kimś całkiem innym. [W zatrzęsieniu]

3.

Zachciało ……………………………………. mu się szczęścia, 

zachciało ………………………………….mu się prawdy, 

zachciało ……………………………………..mu się wieczności, 

patrzcie go!

A jest - zawzięty. 

Zawzięty, trzeba ……………………………………./………………………………………….. przyznać, bardzo. 

Z tym kółkiem w nosie, w tej todze, w tym swetrze. 

Sto pociech, bądź co bądź. 

Niebożę. 

Istny człowiek. [Sto pociech]

4. 

Tylko co ludzkie potrafi ………………………………………… być prawdziwie obce.

Reszta to lasy mieszane, krecia robota i wiatr. [Psalm]

5.

Głowa

przed chwilą jeszcze należała do —

a teraz była odcięta,

każdy mógł ……………………………………./……………………………………………… widzieć, że nie ma tułowia.

Z karku zwisały rurki aparatu,

dzięki któremu krew krążyła nadal.

Głowa

dobrze się miała. [Eksperyment]

6.

Nie umie …………………………………./………………………………………nawet tego, 

co bezpośrednio łączy się z jej fachem:

ani grobu wykopać, 

ani trumny sklecić,

ani sprzątnąć po sobie. [O śmierci bez przesady]
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7.

Mądrość nie mogła …………………………………………/………………………………… czekać siwych włosów.

Musiała ……………………………………/………………………………………….. widzieć jasno, nim stanie się jasność,

i wszelki głos usłyszeć, zanim się rozlegnie. [Krótkie życie naszych przodków]

8.

Kto chciał ……………………………………/……………………………….. cieszyć się światem, 

ten staje przed zadaniem 

nie do wykonania. [Schyłek wieku] 

9.

Chcesz ………………………………../………………………………..czy nie 

chcesz……………………………/………………………………,

twoje geny mają przyszłość polityczną,

skóra odcień polityczny,

oczy aspekt polityczny.

Nie musisz ………………………………………………/………………………………………nawet być istotą ludzką,

by zyskać na znaczeniu politycznym. [Dzieci epoki]

10.

Darwin.

Podobno dla wytchnienia czytywał powieści.

Ale miał wymagania:

nie mogły …………………………………./…………………………………… kończyć się smutno.

Jeśli trafiał na taką,

z furią ciskał ją w ogień. [Pociecha]
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IV. Proszę poprawić poniższe zdania.

1. Zaczęłam od prac, które musiałem poprawić.

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

2. Poza tym samochodzik został bardzo zniszczony i trudno powiedzieć , czy może on być 

znów dokładnie zebrany, czy nie.

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

3. Ten film jest o tym, że każdy człowiek powinen w życiu zrobić jakiś ważny dla siebie 

wybór.

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

4. Jeszcze ten film zmusza nas o pomyślenie o tych, które zostali bez domu. 

O tych, które ? samotny.

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

5. Filip należy przyjechać dopiero wieczorem. Wcześniej nie ma czasu.

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

6. Nie należy na zajęcia nie przygotowanym.

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

7. To pokazuje, jak on ją lubi, i co chce iść z nią i żyć tylko z nią.

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

8. Ona mówi, że dzisiaj wszyscy straszyli, że trzeba pić mleko, trzeba jeść mięso, trzeba 

jeść to i to, bo bez tego w organizmie nie starcza witamin.

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

9. Ale nagle podchodzi kelner, zabiera naczynia i pyta, czy państwo chciałoby jeszcze coś 

zjeść. 

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

10. Mnie bardzo podobało się, tam mieszkać, ale ja zawsze chciała żeby przedłużyć 

nauczenie za granicą.

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

11. Potrzebno szukać czegoś nowego, rozwijać się w życiu.

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

12. Stefan nie lubit swojego szwagra, ponieważ jest denerwujący i natarczywy.

....................................................................................................................................................................................
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V. Proszę poradzić panu S., co ma robić, żeby jego tajemnicze zachowanie nie było po-
strzegane jako podejrzane (w każdym zdaniu proszę użyć czasownika modalnego). 

Szedł sam. Piotrowski zostawał w samochodzie i rozparty na siedzeniu kurzył papierosy. 

S. wiedział, co on sobie myśli, paląc jednego za drugim i wydmuchując dym przez uchylone 

okno. Myśli, że on ma kochankę, że to do niej podjeżdża i dla niej ma te paczuszki pakowane 

dla niepoznaki w zwykły szary papier. Kochanka też byłaby niebezpieczna, myślał S., ale 

byłaby bardziej ludzka, zrozumiała dla innych. Większość z nich miała jakieś kochanki, mniej 

lub bardziej oficjalne. S. naciągał kapelusz głęboko na oczy, podnosił kołnierz płaszcza, żeby 

przynajmniej nie widać mu było twarzy. Mijał mały sklepik na rogu, a potem skręcał w lewo 

wzdłuż metalowego parkanu, który nagle zmieniał się w furtkę. Wtedy to przystawał i dys-

kretnie rozglądał się wokół. Tym gestem też przyciągał uwagę, jakby się bał, że jest śledzo-

ny. [Olga Tokarczuk, Wróżenie z fasoli, w: Gra na wielu bębenkach, 2001, s. 266]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. .............................................................................................................................................................................
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VI. Proszę, używając odpowiednich czasowników niewłaściwych, sporządzić dziesię-
ciopunktowy regulamin, który odnosiłby się do dowolnego aspektu życia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. ............................................................................................................................................................................. 
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Zastosowanie trybu przypuszczającego. Teoria

Rodzaj męski

był + by + m/ś/-

Rodzaj żeński

była + by + m/ś/-

Rodzaj nijaki

było + by

Rodzaj męskoosobowy

byli + by + śmy/ście/-

Rodzaj niemęskoosobowy

były + by + śmy/ście/-

Przykłady

Gdybym był bogaty, kupiłbym ten dom.

Jeśliby ją o to poprosił, na pewno pomogłaby mu. 

Mógłbym przyjść wcześniej.

Prosiłabym pana o podpis pod tym pismem.

Można byłoby tam pojechać.
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Zastosowanie trybu przypuszczającego. Ćwiczenia

I. Proszę napisać, co by było, gdyby…

1. …dzisiaj spadł śnieg.

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

2. …nie było mnie tutaj.

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

3. …oglądali wieczorem mecz.

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

4. …on mi coś kazał zrobić.

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

5. …ona odeszła.

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

6. …oni do Ciebie przyjechali.

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

7. …one się spotkały po latach.

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

8. …oferowano mi pracę i godną pensję.

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

9. …oni się pokochali.

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

10. …ktoś się do mnie uśmiechnął.

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

11. …ona nie chciała już być sobą.

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

12. …chciał zaprzyjaźnić się ze mną kot.

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

13. …zniesiono opłatę za studia.

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

14. …nie program Erasmus.

....................................................................................................................................................................................
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II. Proszę ułożyć zdania w trybie warunkowym, które wyrażają następujące potrzeby, 
prośby, życzenia, ukryte rozkazy. 

1. Poproś szefa o podwyżkę.

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

2. Zaproś osobę, która Ci się podoba, na kawę.

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

3. Poproś wykładowcę o przesunięcie terminu egzaminu.

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

4. Odpowiedz na pytanie sprzedawcy: W czym mógłbym pomóc?

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

5. Zaoferuj swoją pomoc niewidomej osobie, która chce przejść na drugą stronę ulicy.

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

6. Wydaj polecenie swojemu pracownikowi, żeby został dłużej w pracy.

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

7. Wyraź ochotę zjedzenia jeszcze jednej porcji deseru.

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

8. Postaw komuś, z kimś nie jesteś na ty, warunek.

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

9. Wyraź swoje marzenie.

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

10. Zwróć uwagę taksówkarzowi, że gdy nie przyspieszy, spóźnisz się na pociąg. 

....................................................................................................................................................................................
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III. Proszę przeczytać fragment historii Marka Marka z powieści Olgi Tokarczuk Dom 
dzienny, dom nocny i napisać dla bohatera dziesięciozdaniową poradę, używając 
zdań w trybie warunkowym.

Marek Marek

Było coś pięknego w tym dziecku – tak wszyscy mówili. Marek Marek miał prawie białe 

włosy i anielską twarz. Starsze siostry go ukochały. Woziły go w poniemieckim wózku po 

górskich dróżkach i bawiły się nim jak lalką. Matka nie chciała go przestać karmić piersią; 

gdy ją ssał, niejasno marzyła, że dla niego cała mogłaby się zamienić w mleko i wypłynąć 

z siebie własnym sutkiem, to byłoby lepsze niż cała jej przyszłość jako Markowej. Ale Marek 

Marek urósł i przestał szukać jej piersi. Znalazł je za to stary Marek i zrobił jej jeszcze kilkoro 

dzieci.

A mały Marek Marek, mimo że taki śliczny, był niejadkiem, a w nocy płakał. Może dlatego 

nie lubił go własny ojciec. Gdy wracał pijany, to od Marka Marka zaczynał bicie. Gdy matka 

stawała w jego obronie, walił ją, gdzie popadło, aż w końcu wszyscy uciekali w góry i zo-

stawiali ojcu cały dom, a ten potrafił go szczelnie wypełnić swoim chrapaniem. Starszym 

siostrom było żal brata, więc szybko nauczyły go chować się na umówiony sygnał i od pią-

tego roku życia Marek Marek przesiedział większość wieczorów w piwnicy. Tam płakał sobie 

bezgłośnie, bezszelestnie, bez łez.

Tam też zrozumiał, że to, co go boli, nie pochodzi z zewnątrz, ale z wewnątrz i nie ma 

związku z pijanym ojcem czy piersią matki. Boli samo z siebie z tej samej przyczyny, dla któ-

rej rano wschodzi słońce, a nocą gwiazdy. Boli. Nie wiedział jeszcze, co to jest, ale czasem 

wydawało mu się, że pamięta mgliście jakieś ciepłe, gorące światło, które topi i rozpuszcza 

cały świat. Skąd, nie wiedział. Z dzieciństwa zapamiętał mrok, wieczny zmierzch. Pociem-

niałe niebo, świat zanurzony w rozmytej ciemności, smutek i chłód wieczorów bez początku 

i końca. Zapamiętał też dzień, kiedy do wsi doprowadzono elektryczność. Słupy, które ma-

szerowały przez góry od sąsiedniej wioski, wydawały mu się filarami ogromnego kościoła.

Marek Marek był pierwszą i jedyną osobą z osady, która zapisała się do gromadzkiej bi-

blioteki w Nowej Rudzie. Potem chował się przed ojcem z książką, miał przez to dużo czasu 

na czytanie.

Biblioteka w Nowej Rudzie mieściła się w budynku dawnego browaru i wciąż wszystko 

pachniało tu chmielem i piwem, ściany, podłogi i stropy były przesiąknięte tym kwaśnym 

zapachem. Nawet kartki książek cuchnęły, jakby rozlano na nie piwo. Marek Marek polubił 

ten zapach. Upił się pierwszy raz w życiu, gdy miał piętnaście lat. Było mu dobrze; zupełnie 

zapomniał o mroku, nie widział już różnicy między jasnym a ciemnym. Ciało stało się powol-

ne i nie słuchało go – to też mu się podobało. Jakby mógł wyjść poza ciało i żyć sobie obok, 

nie myśląc, nie czując.

Starsze siostry powychodziły za mąż i znikły z domu. Jeden młodszy brat zabił się niewy-

pałem. Inny był w szkole specjalnej w Kłodzku, więc stary Marek nadal miał do bicia Marka 
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Marka. Że nie zamknął kur, że za wysoko skosił trawę, że urwał ośkę od młocarni, ale gdy 

Marek Marek miał ze dwadzieścia lat, po raz pierwszy oddał ojcu i od tej pory bili się już 

regularnie. W tym samym czasie Marek Marek, gdy miał trochę czasu i nie miał za co pić, 

czytał Stachurę. Właściwie to specjalnie dla niego panie z biblioteki kupiły dzieła zebrane 

w niebieskich okładkach, które udawały dżins.

Wciąż był taki ładny. Miał jasne włosy do ramion i gładką dziecięcą twarz. I bardzo jasne 

oczy, nawet wyblakłe, jakby straciły kolor, wypatrując światła na ciemnych strychach, jakby 

zmęczyły się czytaniem tomów w niebieskich okładkach. Ale kobiety bały się go. Z jedną wy-

szedł przed remizę w czasie dyskoteki i nagle pociągnął ją w czarny bez i zdarł z niej bluzkę. 

Dobrze, że krzyczała, wyskoczyli inni i obili mu mordę. A on się jej podobał, tylko chyba nie 

wiedział, jak się rozmawia z kobietą. Albo kiedyś upił się i poharatał nożem znajomego swo-

jej znajomej, jakby miał do niej absolutne prawo, jakby miał prawo nożem bronić własnych 

praw. Potem w domu płakał.

Pił i lubił ten stan, kiedy nogi same niosą drogą przez góry, a cały środek, a więc i cały 

ból w środku jest wy łączony, jakby się pstryknęło wyłącznikiem i nagle zapadła ciemność. 

Lubił siedzieć w knajpie „Lido”, w gwarze i dymie, a potem nagle znaleźć się, nie wiadomo 

jak, w polu kwitnącego lnu i leżeć tam do rana. Umierać. Albo pić w „Jubilatce”, a potem na-

gle iść serpentynami szosy w stronę wsi, mieć zakrwawioną twarz i wybity ząb. Być tylko 

połowicznie, nieprzytomnie. Łagodnie nie być. Rano wstać i poczuć ból głowy, przynajmniej 

wiadomo, co boli. Poczuć pragnienie i móc je ugasić.

Marek Marek w końcu dopadł swego ojca. Tłukł nim tak długo o kamienną ławkę, że poła-

mał mu żebra, a stary zemdlał. Przyjechała policja, zawiozła go na izbę wytrzeźwień, potem 

przetrzymała w areszcie i tam nie było co pić.

Wtedy Marek Marek, między falami bólu głowy, w kacowym półśnie przypomniał sobie, 

że kiedyś, na samym początku spadał. Że kiedyś był wysoko, a teraz jest nisko. Ruch w dół 

i przerażenie, nawet więcej niż przerażenie. Nie było na to słowa. Głupie ciało Marka Marka 

bezmyślnie przejęło ten lęk i teraz dygotało, a serce waliło, jakby się miało urwać. Ale ciało 

Marka Marka nie wiedziało, co bierze na siebie – taki lęk mogła znieść tylko nieśmiertelna 

dusza. Ciało udławiło się nim, skurczyło w sobie i trzepało się po ścianach małej celi, toczyło 

pianę. „Niech cię szlag, Marek”, krzyczeli strażnicy. Przygnietli go do ziemi, związali i dali 

zastrzyk.

Trafił na odwyk. Snuł się razem z innymi wyblakłymi piżamami po szerokich korytarzach 

i krętych schodach szpitala. Karnie ustawiał się w kolejce po leki. Łykał anticol jak komunię. 

Patrzył w okno i wtedy po raz pierwszy pomyślał, że jego celem jest umrzeć jak najszybciej, 

uwolnić się z tego rozmemłanego kraju, z tej rudoszarej ziemi, z tego przegrzanego szpitala, 

ze spranej piżamy, z zatrutego ciała. I odtąd już każda myśl służyła mu do tego – żeby wy-

najdywać wszystkie możliwe śmierci.

W nocy, pod prysznicem, podciął sobie żyły. Biała skóra na przedramieniu rozstąpiła się 

i ukazało się wnętrze Marka Marka. Było czerwone, mięsiste, jak świeża wołowina. Zanim 

zemdlał, poczuł się zaskoczony, bo nie wiadomo dlaczego myślał, że zobaczy tam światło.
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Oczywiście zamknęli go w izolatce, narobili szumu i pobyt w szpitalu przedłużył się. Spę-

dził tam całą zimę, a kiedy wrócił do domu, okazało się, że jego rodzice przenieśli się do 

córki w mieście i teraz był sam. Zostawili mu konia i tym koniem ściągał z lasu drzewo, ciął 

je i sprzedawał innym. Miał pieniądze, więc znowu mógł pić.

Miał w sobie ptaka – tak to czuł. Ale to jego ptaszysko było dziwne, niematerialne, nie-

nazywalne i nie bardziej ptasie niż on sam. Ciągnęło go do rzeczy, których nie rozumiał 

i których się bał: do pytań, na które nie było odpowiedzi, do ludzi, przed którymi zawsze czuł 

się nie w porządku, do tego, żeby uklęknąć i nagle w rozpaczy zacząć się modlić, nawet nie 

prosić o cokolwiek, ale po prostu mówić, mówić, mówić w nadziei, że ktoś go słucha. Niena-

widził tego stworzenia w sobie, bo przysparzało mu tylko bólu. Gdyby nie ono, piłby sobie 

spokojnie i siedział przed domem, i patrzył na górę, która rosła przed jego domem. A potem 

trzeźwiałby i leczył kaca klinem, potem upijałby się znowu bez żadnych myśli, bez winy, bez 

postanowień. To ptaszysko musiało mieć skrzydła. Czasem waliło nimi na oślep wewnątrz 

jego ciała, trzepotało na uwięzi, ale wiedział, że ma spętane nogi, może nawet przywiązane 

do czegoś ciężkiego, bo nigdy nie mogło odlecieć. Mój Boże, myślał, choć wcale w Boga nie 

wierzył, czemu tak się męczę z tym czymś w środku. Tego zwierzęcia nie imał się żaden al-

kohol, zawsze pozostawało boleśnie świadome, pamiętało wszystko, co Marek Marek robił, 

co stracił, co zaprzepaścił, co minął, czego nie dopatrzył, co przeszło mimo. „Kurwa”, bełko-

tał po pijanemu Takiemu-a-Takiemu, „czemu ono mnie tak męczy, czemu we mnie siedzi”, 

ale Taki-a-Taki był głuchy i nic nie rozumiał. Mówił: „Ukradłeś mi nowe skarpetki. Suszyły się 

na sznurku”.

To ptaszysko w Marku Marku miało skrzydła, spętane nogi i przerażone oczy. Marek Ma-

rek przypuszczał, że było w nim uwięzione. Ktoś je w nim uwięził, choć zupełnie nie rozu-

miał, jak to możliwe. Czasem, gdy się zamyślał, spotykał w sobie ten straszny wzrok i słyszał 

zwierzęcy, rozpaczliwy lament. Wtedy zrywał się i biegł przed siebie na oślep, w górę, w za-

gajniki brzóz, w leśne drogi. A biegnąc, przyglądał się gałęziom – która wytrzymałaby ciężar 

jego ciała. Ptaszysko krzyczało w nim: wypuść mnie, uwolnij z siebie, nie należę do ciebie, 

jestem skądinąd.

Najpierw Marek Marek myślał, że to gołąb, taki jakie hodował jego ojciec. Nienawidził go-

łębi, ich okrągłych, pustych oczek, ich uporczywego dreptania, ich płochliwego lotu o zmien-

nym kierunku. Kiedy już zupełnie nie było co jeść, ojciec kazał mu się wczołgiwać do go-

łębnika i wybierać ogłupiałe, spokojne ptaki. Podawał je ojcu pojedynczo, trzymając w obu 

rękach, a ojciec zgrabnym ruchem ukręcał im główki. Nienawidził tego ich umierania. Umie-

rały jak rzeczy, jak przedmioty. Tak samo nienawidził ojca. Lecz kiedyś zobaczył przy stawie 

Frostów innego ptaka; wyskoczył mu spod nóg i ciężko wzbił się ponad krzaki, drzewa i całą 

dolinę. Był wielki i czarny. Tylko dziób miał czerwony i długie nogi. Ptak krzyknął przenikliwie 

i powietrze falowało przez chwilę od jego skrzydeł.

To ptaszysko w nim było więc czarnym bocianem, tyle że miało spętane czerwone nogi 

i poszarpane skrzydła. Krzyczało i  trzepotało. Budził się w nocy, słysząc ten krzyk w so-

bie, krzyk straszny, piekielny. Siadał w łóżku i bał się. Było już jasne, że nie uśnie do rana. 
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Poduszka śmierdziała wilgocią i rzygowinami. Wstawał, szukał czegoś do wypicia. Czasem 

zostało coś na dnie wczorajszej butelki, czasem nie. Było za wcześnie, żeby pójść do sklepu. 

Było za wcześnie, żeby żyć, więc tylko chodził od ściany do ściany i umierał.

Kiedy był trzeźwy, czuł ptaszysko w całym sobie. Tuż pod skórą. Chwilami nawet zda-

wało mu się, że to on jest tym ptakiem, i wtedy cierpieli razem. Każda myśl, która muskała 

przeszłość lub wątpliwą przyszłość – bolała. Z tego bólu Marek Marek nie mógł dokończyć 

żadnej myśli, musiał je zamazywać i rozpraszać, żeby przestały coś znaczyć. Kiedy myślał 

o sobie, jaki był – bolało. Kiedy myślał o sobie, jaki jest teraz – bolało jeszcze bardziej. Kiedy 

myślał, jaki będzie, co się z nim stanie – ból był nie do zniesienia. Kiedy myślał o domu, wi-

dział natychmiast spróchniałe belki, które runą lada dzień. Kiedy myślał o polu, pamiętał, że 

go nie obsiał. Kiedy myślał o ojcu, wiedział, że go zbił. Kiedy myślał o siostrze, pamiętał, że 

jej ukradł pieniądze.

Kiedy myślał o ukochanej klaczy, przypominał sobie, jak ją po wytrzeźwieniu znalazł nie-

żywą z ledwie co urodzonym źrebakiem.

Ale kiedy pił, było lepiej. Nie dlatego, że razem z nim piło ptaszysko. Nie, ptaszysko nigdy 

się nie upijało, nigdy nie spało. Pijane ciało i pijane myśli Marka Marka nie zwracały uwagi na 

szamotania ptaka. Więc musiał pić.

Próbował sobie kiedyś narobić wina; ze złością rwał porzeczki, miał ich cały sad, i drżą-

cymi rękami wrzucał je do butli. Odżałował pieniądze i kupił cukru, potem postawił bombo-

nę na strychu w cieple. Cieszył się, że będzie miał swoje wino, że kiedy zacznie go suszyć, 

pójdzie sobie na strych, wsadzi rurkę i napije się wprost z butli. Ale sam nie wiedział, kiedy 

wypił wszystko, zanim dobrze sfermentowało. Potem nawet przeżuł moszcz. Dawno sprze-

dał telewizor i radio, i magnetofon. I tak nie mógł niczego słuchać – w uszach miał zawsze 

trzepot skrzydeł. Sprzedał szafę z lustrem, dywanik, brony, rower, garnitur, lodówkę, święte 

obrazy z Chrystusem w koronie cierniowej i Matką Boską z sercem na wierzchu, konewkę 

do podlewania, taczki, snopowiązałkę, przewracarkę do siana, wóz na gumowych kołach, 

talerze, garnki, siano i nawet znalazł się kupiec na gnój. Potem Marek Marek chodził po 

ruinach poniemieckich domów i wynajdywał w trawie kamienne koryta. Sprzedawał je fa-

cetowi, który woził je do Niemiec. Sprzedałby ten walący się dom w cholerę, ale nie mógł. 

Wciąż należał do ojca.

Najpiękniejsze były te dni, gdy jakimś cudem udało mu się zachować do rana trochę 

alkoholu, tak że po przebudzeniu, nawet nie wstając z łóżka, mógł sobie od razu golnąć. Ro-

biło mu się błogo, ale starał się nie zasnąć, żeby nie stracić tego stanu. Wstawał zakręcony 

i siadał na ławce przed domem. Zawsze prędzej czy później mijał go Taki-a-Taki, który szedł 

do Rudy, prowadząc swój rower. „Ty głupi stary włóczęgo”, mówił do niego Marek Marek 

i podnosił chwiejną rękę na powitanie. Tamten obdarzał go bezzębnym uśmiechem. Te skar-

petki znalazły się. Wiatr je zwiał i rzucił w trawę.

W listopadzie Taki-a-Taki przywiózł mu czarnego szczeniaka. „Masz”, powiedział, „niech 

ci się nie smuci po Dianie. To była piękna klacz”. Marek Marek wziął psa najpierw do domu, 

ale wkurwił się, bo mu pies lał na podłogę. Wystawił więc na zewnątrz starą wannę, 
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przewrócił ją do góry dnem i oparł na dwóch kamieniach. Do ziemi wbił zaczep i łańcuchem 

przywiązał do niego szczeniaka. Taką miał zmyślną budę. Pies najpierw skomlał i wył, ale 

w końcu się przyzwyczaił. Merdał na Marka Marka ogonem, kiedy ten mu wynosił żarcie. 

Z tym psem było mu jakby lepiej i ptaszysko się w nim trochę uspokoiło. Co z tego, kiedy 

w grudniu spadł śnieg i którejś nocy przyszedł taki mróz, że pies zamarzł. Znalazł go rano 

przysypanego śniegiem. Wyglądał jak kupa wyrzuconych szmat. Marek Marek poruszył go 

nogą – był całkiem sztywny.

Na Wigilię zaprosiła go siostra, ale się z nią zaraz pokłócił, bo nie chciała dać wódki do 

kolacji. „Co to, kurwa, za Wigilia bez wódki”, powiedział do szwagra. Ubrał się i wyszedł. Lu-

dzie szli już na Pasterkę, żeby zająć sobie dobre miejsca w kościele. Kręcił się koło kościoła, 

wypatrując w ciemnościach znajomych twarzy. Zaczepił Takiego-a-Takiego. Nawet on przy-

telepał się przez śnieg do wsi. „Ale zima”, powiedział Taki-a-Taki, uśmiechnął się szeroko 

i klepnął Marka w plecy. „Odwal się, ty stary durniu”, odpowiedział mu Marek Marek. „Tak, 

tak”, pokiwał głową Taki-a-Taki i wszedł do kościoła. Ludzie mijali Marka Marka i odkłania-

li mu się chłodno. Otrzepywali w sieni kościoła buty i szli dalej. Zapalił papierosa, słyszał 

trzepot dziurawych skrzydeł. W końcu rozdzwoniły się dzwonki, ludzie uciszyli się i rozległ 

się głos księdza, zniekształcony przez mikrofon. Marek wszedł do sieni i opuszkami palców 

dotknął zimnej powierzchni święconej wody, ale się nie przeżegnał. Za chwilę zrobiło mu 

się niedobrze od smrodu parujących futer i świątecznych płaszczy powyciąganych Bóg wie 

skąd. Przyszedł mu do głowy pomysł. Przecisnął się z powrotem przez sień i wyszedł na 

zewnątrz. Śnieg walił, jakby chciał zatrzeć wszystkie ślady. Marek Marek poszedł prosto do 

sklepu. Po drodze zajrzał do komórki siostry i wziął z niej kilof. Tym kilofem wyłamał drzwi 

i wszystkie kieszenie wypychał butelkami wódki. Wkładał je za pazuchę i w spodnie. Chciało 

mu się śmiać. „Gówno coś znajdą”, powiedział do siebie i całą noc przelewał wódkę do zbior-

nika na wodę przy piecu. Butelki wrzucił do studni.

To były najpiękniejsze święta w jego życiu. Kiedy tylko trochę przetrzeźwiał, klękał przed 

zbiornikiem i odkręcał kurek. Otwierał usta i wódka lała mu się prosto z nieba.

Zaraz po świętach zaczęła się odwilż; śnieg zamienił się w niemiły deszcz i świat wokół 

przypominał nasiąknięty wodą szary grzyb. Skończyła się też wódka. Marek Marek nie pod-

nosił się z łóżka, było mu zimno i wszystko go bolało. Cały czas myślał, gdzie mógłby znaleźć 

trochę alkoholu. W głowie urodziła mu się myśl, że pani Marta może mieć wino. Jej dom stoi 

zimą pusty, bo ona na zimę gdzieś wyjeżdża. W wyobraźni widział jej kuchnię i butelki z do-

mowym winem stojące pod stołem, choć przecież wiedział, że pani Marta nigdy nie robiła 

wina. A może robiła, może tego roku akurat zrobiła wino z porzeczek czy śliwek i schowała 

je pod stołem. A niech ją szlag trafi, pomyślał i wygramolił się z łóżka. Szedł chwiejnie, bo nie 

jadł od kilku dni, a głowa bolała go tak, jakby miała się rozpaść.

Drzwi były zamknięte. Otworzył je kopniakiem. Wilgotnie, nieprzyjemnie zaskrzypiały za-

wiasy. Markowi Markowi zrobiło się niedobrze. Kuchnia wyglądała tak, jakby ją pani Marta 

zostawiła wczoraj. Stół był przykryty kraciastą ceratą, która sięgała do podłogi. Leżał na 

nim duży nóż do chleba. Marek Marek zajrzał szybko pod stół i ze zdziwieniem zobaczył, 
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że nic tam nie ma. Zaczął więc szperać po szafkach, zajrzał do pieca, do kosza na drzewo, 

do komody, gdzie w równych stosach leżała pościel. Wszystko cuchnęło zimową wilgocią – 

śniegiem, mokrym drzewem, metalem. Zaglądał teraz wszędzie, obmacał materac i pierzy-

nę, włożył nawet rękę do starych gumowców. Miał wizję – widział, jak Marta jesienią, przed 

wyjazdem, upycha butelki swojskiego wina. Tylko nie widział gdzie. „Głupia stara kurwa”, 

powiedział i rozpłakał się. Usiadł przy stole i podparł głowę rękami, jego łzy spadały na cera-

tę i obmywały mysie bobki. Popatrzył na nóż.

Kiedy wychodził, podparł drzwi drewnianym kołkiem, bo lubił panią Martę. Nie chciał, 

żeby śnieg dostał się do jej kuchni. Tego samego dnia przyjechała do niego policja. „I tak 

wiemy, że to ty”, powiedzieli. I dodali, że jeszcze tu wrócą.

Marek Marek położył się znowu. Było mu zimno, ale wiedział, że nie utrzymałby siekiery 

w ręku. Ptak trzepotał w nim i od tego trzepotania ciało Marka Marka drżało.

Zmierzch zapadł nagłe, jakby na zewnątrz ktoś zgasił światło. Marznący w powietrzu 

deszcz uderzał o szyby równomiernymi falami. Gdybym chociaż miał telewizor, pomyślał 

Marek Marek, leżąc na wznak. Nie mógł spać; kilka razy wstawał w nocy i pił wodę z wiadra; 

była zimna, straszna. Jego ciało zamieniało ją w łzy, które same zaczęły płynąć wieczorem 

i płynęły do rana. Zalewały mu uszy i łaskotały w szyję. Nad ranem przysnął na chwilę, a kie-

dy się obudził, jego pierwszą myślą było, że nie ma już wódki w zbiorniku na wodę. Wstał 

i odlał się do garnka. Zaczął szukać po szufladach sznurka, ale że nie znalazł, zerwał zasłon-

kę ze starego, wyblakłego kretonu i wyciągnął z niej kabel, na którym wisiała. Zobaczył za 

oknem Takiego-a-Takiego, jak pchał ten swój rower do Rudy. Markowi Markowi zrobiło się 

nagle błogo; deszcz na zewnątrz wreszcie ucichł i szare zimowe światło lało się wszystkimi 

oknami do wnętrza. Ptaszysko też ucichło, może już zdechło. Marek Marek zrobił pętlę z ka-

bla i przywiązał ją do haka przy drzwiach, na którym kiedyś matka wieszała patelnie. Chciało 

mu się palić i jeszcze raz zaczął szukać papierosa. Słyszał szeleszczenie każdego papierka, 

trzeszczenie podłogi, drobne uderzenia o deski, gdy rozsypał jakieś tabletki. Nie znalazł. 

Podszedł więc prosto do haka, założył sobie pętlę na szyję i osunął się na podłogę. Poczuł 

ogromny, niesprawiedliwy ból w karku. Chwilę kabel prężył się, a potem zwiotczał i zsunął 

się z haka. Marek Marek upadł na ziemię. Nie rozumiał, co się stało. Ból promieniował po 

całym ciele, ptaszysko znowu zaczęło krzyczeć. „Żyłem jak świnia i umrę jak świnia”, powie-

dział Marek Marek na głos i w pustym domu brzmiało to jak zaproszenie do rozmowy. Ręce 

mu drżały, gdy jeszcze raz przywiązywał kabel do haka – plótł go w węzły, motał i skręcał. 

Pętla była teraz dużo wyżej niż przedtem, nie tak wysoko, żeby potrzebował krzesła, i nie tak 

nisko, żeby mógł usiąść. Przełożył pętlę przez głowę, chwilę kołysał się na piętach w przód 

i w tył, a potem nagle rzucił się na ziemię. Tym razem ból był tak silny, że go zamroczył. Jego 

usta łapały powietrze, a nogi rozpaczliwie poszukiwały oparcia, choć wcale tego nie chciał. 

Szamotał się, zdziwiony tym, co się dzieje, aż nagle, w jednej chwili ogarnęło go tak wielkie 

przerażenie, że się zsikał. Patrzył na swoje stopy w podartych skarpetkach, jak wierzga-

ły, ślizgając się w kałuży moczu. Zrobię to jutro, pomyślał jeszcze z nadzieją, ale nie mógł 

już znaleźć oparcia dla ciała. Rzucił się jeszcze w przód i próbował podeprzeć się rękami, 
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ale w tym samym momencie usłyszał w głowie trzask; to był huk, wystrzał, wybuch. Chciał 

złapać się ściany, ale jego ręka zostawiła na niej tylko brudny, wilgotny ślad. Znieruchomiał, 

bo jeszcze miał nadzieję, że wszystko, co złe, przejdzie bokiem i nie zauważy go. Wlepił oczy 

w okno i jakaś niewyraźna,  zanikająca myśl przyszła mu do głowy: że Taki-a-Taki wróci. Po-

tem jasny prostokąt okna zniknął.

[Olga Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny, 1998, s. 5-8]
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IV. Proszę wskazane w wierszu formy czasownikowe przekształcić na formy trybu wa-
runkowego. 

Wisława Szymborska

Wczesna godzina

Śpię ……………………………….. jeszcze, 

a tymczasem następują ………………………………………. fakty. 

Bieleje ……………………………………………. okno, 

szarzeją …………………………………….. ciemności, 

wydobywa się …………………………………………… pokój z niejasnej przestrzeni, 

szukają ……………………………………………. w nim oparcia chwiejne, blade smugi. 

Kolejno, bez pośpiechu, 

bo to ceremonia, 

dnieją …………………………………………. płaszczyzny sufitu i ścian, 

oddzielają się …………………………………………. kształty, 

jeden od drugiego, 

strona lewa od prawej. 

Świtają ……………………………………………. odległości między przedmiotami, 

ćwierkają …………………………………………. pierwsze błyski 

na szklance, na klamce. 

Już się nie tylko zdaje …………………………………….., ale całkiem jest …………………………….. 

to, co zostało …………………………………………… wczoraj przesunięte, 

co spadło ……………………………………. na podłogę, 

co mieści się ……………………………………. w ramach. 

Jeszcze tylko szczegóły 

nie weszły ……………………………………. w pole widzenia. 

Ale uwaga, uwaga, uwaga, 

dużo wskazuje na to, że powracają ……………………………………. kolory 

i nawet rzecz najmniejsza odzyska ……………………………………… swój własny, 

razem z odcieniem cienia. 

Zbyt rzadko mnie to dziwi, a powinno. 

Budzę się zwykle w roli spóźnionego świadka, 

kiedy cud już odbyty, 

dzień ustanowiony 

i zaranność mistrzowsko zmieniona w poranność.

[Chwila, 2002]
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Użycie konstrukcji bezosobowych i bezpodmiotowych. Teoria

Formy bezosobowe czasowników zakończone na – no i – to

I. Czasowniki typu: chcieć, wiedzieć, patrzeć, czytać, używać, dawać

chciały – chciano 

wiedziały – wiedziano 

patrzały – patrzano

czytały – czytano

używały – używano

dawały – dawano 

II. Czasowniki typu: chodzić, jeździć, płacić

płacą – płacono 

jeżdżą – jeżdżono 

chodzą – chodzono

III. Czasowniki typu: robić, prosić, smażyć, uczyć 

robią – robiono

proszą – proszono

smażą – smażono 

uczą – uczono 

IV. Czasowniki typu: wziąć, zamknąć, zdjąć, zedrzeć, pić, zbić

wzięły – wzięto

zamknęły – zamknięto

zdjęły – zdjęto

zdarły – zdarto

piły – pito 

zbiły – zbito 

Przykłady 

W tym domu nie używano cukru.

Płacono mu zawsze gotówką.

Gdyby złapano Michała, zamknięto by go w więzieniu.
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Konstrukcje bezpodmiotowe z zaimkiem się 

1. Czasowniki niedokonane tworzą zdania o treści uniwersalizującej, uogólniającej, wy-

konawca czynności nie jest znany:

a) czasownik w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym, np.

 czytać: W Polsce czyta się dużo książek.

 produkować: W Niemczech produkuje się dobre samochody.

 pić: We Francji pije się dużo wina. 

b) czasownik w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym w rodzaju nijakim, np.

 sprzątać: Kiedyś nie sprzątało się odkurzaczem.

 palić: Do niedawna paliło się w miejscach publicznych.

 podróżować: W XIX w. podróżowało się już koleją. 

2. Czasowniki dokonane tworzą zdania, których nadawca nie chce nazwać wprost wy-

konawcy czynności, nawet wtedy, gdy wykonawca jest powszechnie znany:

a) czasownik w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie przyszłym prostym, np.

 zrobić: Zrobi się to, kiedy przyjdzie na to czas.

 umyć: Umyje się okna na wiosnę.

 odwiedzić: Przy okazji odwiedzi się ciotkę. 

b) czasownik w 3. osobie liczby pojedynczej w czasie przeszłym w rodzaju nijakim (zdania 

tego typu służą również do wyrażania informacji o zjawiskach, których sprawca jest nie-

możliwy do stwierdzenia), np.

 rozpadać się: Rozpadało się.

 zrobić się: Zrobiło się ciemno.

 wypić, zjeść, wyspać, wstać: Kiedyś wypiło się, zjadło (się), wyspało (się) i rano wstało 

się bez żadnych problemów, a teraz… 
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Użycie konstrukcji bezosobowych. Ćwiczenia

I. Proszę zamienić podkreślone formy czasowników na formy bezosobowe na – no i – to.
W ostatniej strofie wiersza znajdą Państwo podpowiedź, jak zrobić to ćwiczenie. 

Wisława Szymborska 

W biały dzień
 

Do pensjonatu w górach jeździłby/ ………………….,

na obiad do jadalni schodziłby/……………………..,

na cztery świerki z gałęzi na gałąź

nie otrząsając z nich świeżego śniegu

zza stolika pod oknem patrzyłby/ ……………………..

Z bródką przyciętą w szpic,

łysawy, siwiejący, w okularach,

o pogrubiałych i znużonych rysach twarzy,

z brodawką na policzku i fałdzistym czołem,

jakby anielski marmur oblepiła ludzka glina -

a kiedy to się stało, nie wiedziałby/ ……………………..,

bo przecież nie gwałtownie, ale pomalutku

zwyżkuje cena za to, że się nie umarło wcześniej

i również tę cenę płaciłby/ …………………………..

O chrząstce ucha ledwie draśniętej pociskiem

- gdy głowa uchyliła się w ostatniej chwili -

„cholerne miał szczęście” mawiałby/ ………………………………...

Czekając aż podadzą rosół z makaronem

dziennik z bieżącą datą czytałby/ …………………………………,

wielkie tytuły, ogłoszenia drobne,

albo bębnił/ …………………….. palcami po białym obrusie,

a miałby/ ………………………….. używane od dawna dłonie

o spierzchłej skórze i wypukłych żyłach.

Czasami od progu wołałby/ ………………………….:

„panie Baczyński, telefon do pana”

i nic dziwnego w tym nie byłoby,

że to on i że wstaje obciągając sweter

i bez pośpiechu rusza w stronę drzwi.

Rozmów na widok ten nie przerywano by,
w pół gestu i w pół tchu nie zastygano by,
bo zwykłe to zdarzenie, a szkoda, a szkoda,

jako zwykłe zdarzenie traktowano by.

[Ludzie na moście, 1986]
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II. Proszę na podstawie podanej informacji zredagować dziesięciozdaniowy komuni-
kat z wykorzystaniem bezosobowych form czasownika na -no i -to.

Małopolskie: w Gorcach odnaleziono szczątki narciarza poszukiwanego od 9 lat

Odnalezione dziś w  Dolinie Kamienicy w  Gorcach szczątki narciarza to najprawdopo-

dobniej poszukiwany od 9 lat profesor Akademii Górniczo-Hutniczej Piotr S. – powiedział 

naczelnik Podhalańskiej Grupy GOPR Mariusz Zaród.

Na ludzkie szczątki natrafił pracownik Gorczańskiego Parku Narodowego. Powiadomił on 

też ratowników GOPR, którzy z górskiego i mało uczęszczanego terenu przetransportowali 

je na dół.

- Przy szczątkach znaleziono sprzęt narciarski i plecak, który odpowiadał własności po-

szukiwanego od 9 lat mężczyzny. Tożsamość poszukiwanego muszą jeszcze potwierdzić 

szczegółowe badania – powiedział Zaród.

Zaginięcie mężczyzny w styczniu 2005 roku zgłosiła jego rodzina. Z informacji wynikało, 

że Piotr S. wybrał się na wycieczkę narciarską w Gorce. Ratownicy GOPR rozpoczęli wów-

czas poszukiwania, które zakończyli bez rezultatu po pięciu dniach. – Wówczas były bardzo 

duże opady śniegu. Zaspy sięgały trzech metrów – powiedział naczelnik Zaród.

Ratownik tłumaczył też, że poszukiwany był typem samotnika. Nie miał telefonu komór-

kowego, dzięki któremu można by go namierzyć. [wiadomości.gazeta.pl, 31.03.2014, 17:08]
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III. Na podstawie wiersza Wisławy Szymborskiej Pierwsza fotografia Hitlera proszę napisać, 

co robią, jak zachowują się dorośli wobec nowo narodzonego dziecka. Proszę użyć na-

stępujących czasowników i ułożyć z nimi zdania bezpodmiotowe typu robi się: udawać, 

mówić, pytać, myśleć, chcieć, marzyć, przychodzić, wspominać, widzieć, robić, wierzyć, iść. 

Pierwsza fotografia Hitlera 

A któż to jest ten dzidziuś w kaft aniku?

Toż to mały Adolfek, syn państwa Hitlerów!

Może wyrośnie na doktora praw?

Albo będzie tenorem w operze wiedeńskiej?

Czyja to rączka, czyja, oczko, uszko, nosek?

Czyj brzuszek pełen mleka, nie wiadomo jeszcze:

drukarza, konsyliarza, kupca, księdza?

A dokąd te śmieszne nóżki zawędrują, dokąd?

Do ogródka, do szkoły, do biura, na ślub

może z córką burmistrza?

Bobo, aniołek, kruszyna, promyczek,

kiedy rok temu przychodził na świat

nie brakło znaków na niebie i ziemi:

wiosenne słońce, w oknach pelargonie,

muzyka katarynki na podwórku,

pomyślna wróżba w różowej bibułce,

tuż przed porodem proroczy sen matki:

gołąbka we śnie widzieć – radosna nowina,

tegoż schwytać – przybędzie gość długo czekany.

Puk puk, kto tam, to stuka serduszko Adolfka.

Smoczek, pieluszka, śliniaczek, grzechotka,

chłopczyna, chwalić Boga i odpukać, zdrów,

podobny do rodziców, do kotka w koszyku,

do dzieci z wszystkich innych rodzinnych albumów.

No, nie będziemy chyba teraz płakać,

pan fotograf pod czarną płachtą zrobi pstryk.

Atelier Klinger, Grabenstrasse Braunau,

a Braunau to niewielkie, ale godne miasto.

solidne firmy, poczciwi sąsiedzi,

woń ciasta drożdżowego i szarego mydła.

Nie słychać wycia psów i kroków przeznaczenia.

Nauczyciel historii rozluźnia kołnierzyk

i ziewa nad zeszytami.

[Ludzie na moście, 1986]
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IV. Proszę z  poniższego fragmentu wybrać 10 różnych czasowników, które tworzą 
konstrukcje bezpodmiotowe i ułożyć z nimi zdania. 

Się 

Się patrzy w ogień zwyczajnie naturalnie, się nie tęskni, się nie dyszy w 

kosmos nieprzenikalnie, się nie lęka się poczytalnie i niepoczytalnie, się 

nie cierpi w proch ścieralnie, w ruinę, w obłęd obracalnie.

Się zrozumiało. Się rozumie. Się za daleko szukało tej kryształowej kuli, 

co chowa odpowiedzi na dwa, trzy pytania. Na jedno pytanie. Na wszystkie 

pytania. Się jej nie tam, gdzie była szukało. Się jej nie tam, gdzie jest, 

szukało. Się jej w bezgranicznych przestworzach szukało. […]

Otworzyła się głowa na oścież półkule i wyrzuciła z siebie, wydaliła wszystko, czym była 

nabijana zapijana zabijana przez czterdzieści lat, przez czterysta lat, 

przez cztery tysiące lat, przez cztery miliony lat, przez cztery miliardy lat, i

zrobiło się strasznie, bardzo strasznie, bardzo straszliwie, najstraszliwiej, 

przerażająco wstrząsająco zatrważająco, zamarło serce, bo zrobiło się 

pusto, całkiem pusto, wielkie spustoszenie, wielka czarna dziura – i oto 

przyszło to inne, wszystko przyszło, wszystko wszystko, bo zrobiło się dla 

tego miejsce, i to przyszło, i zmieściło się wszystko, dokładnie się 

zmieściło, wszystko się zmieściło, wszystko wszystko, to inne, to 

nieznane, to niewyobrażalne, to niewypowiedziane. […]
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To się nieustannie staje jest. To się wciąż od nowa staje nowe jest. To jest wieść. To się 

wciąż od nowa staje nowa wieść. To nie wiersz. To nie sidła. To nie sieć. 

To poezja. To nie słowa. To nie ta mowa. Ta tu mowa – niemowa. Ta tu 

mowa – literaturowa. To nie literatura. To nie fabuła. To fabula rasa. To 

się nie da napisać. To się nie da namalować. To nie coś. To nie ktoś. To 

niezłomny los. Ciągle nowy niewymowny los niezłomny. To jest wszystko. 

To w sam raz. To jest zadość. To jest radość. To jest pełność. To jest 

całość. Cała jaskrawość. Cudne manowce. Kropka nad ypsylonem. Zjawa 

realna. To rzeczywistość. To oczywistość. To jest teraz. Wieczne teraz. To 

nie czas. Gdzie jest czas? Czy kto pyta? Nikt nie pyta. Się nie pyta. Się 

nie hałasuje. […] Się jest. Się jest stanem. Nie panem. Ani 

nad innymi panem, ani sobie panem. Żadnym panem. Koniec z panem. 

Z panem amen. Się jest stanem. Się jest duch. Teraz dopiero. Nigdy 

przedtem. Przedtem się to muskało. Przedtem się o to ocierało się. 

Wtedy, kiedy nie było ja. Kiedy nie było: mój moja moje. […]

[Edward Stachura, Się (fragment)]
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Posługiwanie się liczebnikami

I. Proszę uzupełnić brakujące fragmenty wiersza, wpisując liczby podane w nawiasach 

Wisława Szymborska

Przyczynek do statystyki

Na stu ludzi

wiedzących wszystko lepiej

- ………………………………………………………………. (52);

niepewnych każdego kroku

- prawie cała reszta;

gotowych pomóc,

o ile nie potrwa to długo

- aż ……………………………………………………………. (49);

dobrych zawsze,

bo nie potrafią inaczej

- ……………………………..(4), no może ……………………………(5);

skłonnych do podziwu bez zawiści

- ……………………………………………. (18);

żyjących w stałej trwodze przed kimś albo czymś

- ………………………………………………………….. (77);

uzdolnionych do szczęścia

- ………………………………………… (20) kilku najwyżej;

niegroźnych pojedynczo, dziczejących w tłumie

- ponad ………………………………………….. (1/2) na pewno;

okrutnych,

kiedy zmuszą ich okoliczności

- tego lepiej nie wiedzieć

nawet w przybliżeniu;

mądrych po szkodzie

Posługiwanie się liczebnikami



jan zgrzywa, praktyczna gramatyka j�zyka polskiego

60

- niewielu więcej

niż mądrych przed szkodą;

niczego nie biorących z życia oprócz rzeczy

- ……………………………………….. (40),

chociaż chciałabym się mylić;

skulonych, obolałych i bez latarki w ciemności

- ……………………………………………………………… (83)

prędzej czy później;

godnych współczucia

- …………………………………………………………………. (99);

śmiertelnych

- …………….. na ……………………...

Liczba, która jak dotąd nie ulega zmianie.

 

[Chwila, 2002]

II. Proszę wpisać wyrazy w nawiasach we właściwej formie i w dowolnym czasie. Liczby 

proszę wyrazić słownie.

1. W sali ……………………………………………………….(znajdować się 16 student).

2. Na boisku …………………………………………………………..…… (grać 3 mężczyzna).

3. Ten samochód jest zarejestrowany na ……………………………………………. (5 osoba).

4. Tą windą …………………………………………………………….. (móc jechać 10 człowiek).

5. W sali ……………………………………………....... (152)……………………………………………………..……. (być sprawnym 

24 komputer).

6. Anna i Mariusz Kowalscy są cukiernikami. ……………………………………………………………….. (2 Kowal-

ski odnosić) sukcesy w swoim zawodzie.

7. Na absolutorium ………………………………………………………………..…………… (zgłosić się 18 student).

8. (2 studentka otrzymać) ……………………………………………………………………….... nagrody.

9. Nauczycielki jadą na wycieczkę z ………………………………………………………..………….. (32 dziecko).

10. W tej fabryce ………………………………………………..…… (pracować 104 mężczyzna) 

i …………………………………………………………………… (303 przedstawicielka) płci pięknej.

11. Nie mam ……………………………………………. (4 laptop) ani ………………………………………. (jeden tablet).
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12. …………..........................................................................................................................................…………

……………………………………………………………. (18349 obywatel mieszkać) w Słubicach.

13. Z ……………………………………………………………………………….. (14 startujący zawodnik) do finału 

………………………………………………………….……. (dostać się 7).

14. Liczyłem na to, że te zajęcia ……………………………………………………….…………. (zaliczyć 4 osoba), 

ale się myliłem, ponieważ test …………...........................……………………………………….……….. (napisać) 

pozytywnie zdecydowana większość.

15. W tym roku naszą uczelnię …………………………………………………………..… (opuścić 152 absolwent).

16. Wiatr wiał z prędkością ………………………………………...........................………………..……. (185) km/h.

17. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o ………………………………………………..…… (50) km/h moż-

na stracić prawo jazdy i zapłacić ……………………............…………………….…… (1500 złoty) mandatu.

18. Wynajem kawalerki w mieście uniwersyteckim kosztuje 

od ……………......………………………………….. (850) do …………………………….........………….………… (1800 złoty).

19. ………………………………………..........................……………..…… (to 7 kocię przyjść) na świat tydzień temu.

20. Ilona policzyła, że na sośnie ………………....................................................................................................

.................................…………………..................................……........…………….……. (rosnąć 2341 szyszka).

III. Proszę zapisać daty słownie.

1. Urodziłem się przed ………………………........................………………………………………… (1989 rok).

2. Do szkoły chodziłem od ………………..............………………………………………………….…….. (1998 rok) 

do …………………………………….......................……………………………. (2010 rok).

3. Okres między …………………........………………………………………………..……… (rok 1918) 

a ……………………..……………….. (rok 1939) nazywany jest dwudziestoleciem międzywojennym.

4. Ten rękopis pochodzi z …………………………………………..…...............……………………………………. (1561 rok).

5. O roku ………………………………………………..… (roku 1812) pisał Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu.

6. …………………………………………………..................................…………………………………. (3.05.1791 rok) to ważna 

data w historii Polski.

7. ……………………………………………………............................................…………………………………………… (11.11.1918 rok) 

Polska odzyskała niepodległość.

8. W …………………………………………………..............……………..........................................……………….….. (966 rok) 

książę Mieszko I przyjął chrzest.

9. Z ……………………………………........................................................……………………………..…… (15.08.1920 rok) 

wiążą Polacy metafizyczne uczucia.
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10. Na …………………………………………………………………..……. (25.06.2014 rok) został zaplanowany test. 

IV. Proszę wpisać wyrazy w nawiasie w odpowiedniej formie.

1. ……………………………………….…. (kilka sławny piłkarz) nie …………………………….……… (zagrać) z powodu 

kontuzji w mistrzostwach świata w Brazylii.

2. Na tym kierunku ……………………………………………… (studiować kilkadziesiąt student) z Ukrainy.

3. Na świecie …………………………………………………….. (być kilka kobieta), które liczą się w wielkiej 

polityce.

4. ………………………………………………………… (wiele człowiek kojarzyć) wegetarianizm wyłącznie z je-

dzeniem sałaty.

5. ……………………………….……… (parę facet) na tych studiach ………………………………….…… (mieć) na imię 

Eugeniusz.

6. ……………………………………….. (kilkanaście dziewczyna) i ………………………………………………………………… 

(kilkanaście chłopiec wziąć udział) w zawodach.

7. ………………………………………………….………….. (trochę cukier rozsypać się) na podłogę.

8. ………………………………..…………… (przyjść) dzisiaj na spotkanie ………….…………………….. (dużo uczeń).

9. Do pełnej sumy………………………………..…… (brakować) mi …………………………… (kilka dolar). 

10. Do teatru przyszli dorośli z ………………………………….………………………………………………………………… (kilka-

naście dzieci).

11. O swoich …………………………………….………. (2 rodzice) mówi z szacunkiem.

12. Na koncerty wyjeżdżał zawsze z ………………………………………………………….…. (2 swoje skrzypce).

13. ………………………………………………………… (niewiele jedzenie zostać) po imprezie.

V. Proszę zapisać cyframi liczebniki wyróżnione kursywą.

1. Z okazji setnych ………………… urodzin babci spotkała się cała rodzina. 

2. W tym roku możemy świętować siedmiolecie …………………… istnienia naszego kierunku.

3. Każdy student ma prawo trzykrotnie ……………………….. podejść do egzaminu.

4. Na osiemnaste ………………………urodziny dostał od rodziców skrzynkę piwa.

5. Z politycznego punktu widzenia okres dwudziestolecia …………………………… międzywojenne-

go nazywany jest II Rzeczpospolitą.

6. Co dziesiąty …………………… mieszkaniec Europy jest wtórnym analfabetą.
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7. Musisz to zrobić za pierwszym …………………. razem, drugiej ……………. próby już nie będzie.

8. W tym roku obchodzono siedemdziesiątą ………………………… rocznicę lądowania aliantów 

w Normandii.

9. Czwartego …………………… czerwca tego roku minął dwudziesty piąty ………………………. rok od 

obrad okrągłego stołu.

10. Po pierwszej ……………………… stronie już wiedziałem, że nic i nikt nie będzie w stanie ode-

rwać mnie od tej książki.

11. W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego …………………………………………… wieku niewielu 

studentów miało laptopy.

12. W Polsce średniowiecze datuje się od dziesiątego ………………………….. wieku. 

13. Spotkamy się dzisiaj o dwudziestej ……………………….. u Ani.

14. Na stronie dwieście trzydziestej ósmej …………………….znajdziesz odpowiedź na to pytanie. 

15. Przyjechali na metę jako drudzy …………………, ale wydawali się bardzo zawiedzeni.

VI. Proszę zapisać liczby słowami. Tam, gdzie to możliwe, proszę wyrazić je rzeczow-
nikiem odliczebnikowym.

1. Będziemy mieszkać w hotelu. Jeśli chciałbyś mieszkać ze mną, to zamówię 

(2) …………………………………………, jeśli nie, to (1) …………………………………..

2. Czy mogłaby mi pani powiedzieć, jak nazywa się ostatni przystanek 

(10) ………………………………..?

3. Chciałbym rozmienić (50) ……………………………………………….

4. Słucham państwa? Dwa razy po (100) ……………………………………, proszę.

5. W garażu pokazał mi dwa silniki motocyklowe, jeden do (350) ……………………………………, 

a drugi do (700) ……………………………………………………

6. Niektórzy studenci nie skończyli jeszcze (18) …………………………………………..

7. Ogólnopolskie programy Polskiego Radia mają osobowość, ponieważ są sprofilowa-

ne: (1) …………………………….. oferuje audycje popularne, (3) …………………………………….. przede 

wszystkim muzyczne, literackie i nastawiona jest na kontakt ze słuchaczami, a (2) 

………………………………… prezentuje muzykę klasyczną oraz kulturę na najwyższym poziomie. 

8. Mój rozmiar buta to (40) …………………………………….., ale czasami idealnie pasują na mnie buty 

o rozmiarach (41) i (42) …………………………………………………………………………………

9. Aby odkręcić tę śrubę, trzeba klucza (16) ……………………………………………………

10. W snach nie mógł odpędzić się od pięknych (30) ………………………………………. w typie Marilyn 

Monroe.
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Fragment recenzji wydawniczej

Niewątpliwym atutem książki są teksty wykorzystane do ćwiczeń gramatycznych. Skrypt 

stanowi w tym zakresie ciekawy eksperyment. Autor zdecydował się bowiem zestawić tek-

sty pochodzące z literatury wysokiej (Szymborska, Tokarczuk, Stachura) z nierzadko niedo-

skonałą językowo produkcją osób uczących się języka polskiego. Zabieg ten z jednej strony 

zachęca uczącego się do podjęcia wysiłku poznania języka – materii przytaczanych utwo-

rów literackich – z drugiej strony pokazuje, że popełnianie błędów jest nieodłącznym eta-

pem na drodze do dobrego opanowania języka, w którym powstała proponowana literatura. 

To opracowanie przygotowane przez praktyka dla praktyków. Zawiera wiele propozycji róż-

norodnych ćwiczeń bazujących na autentycznym materiale. Stanowi potrzebne uzupełnie-

nie pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla osób znających język polski na poziomie 

zaawansowanym. 
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