
Zadanie 1.Które zdanie jest zapisane poprawnie? 

 

 zdania odpowiedź 

1. a) Proszę panią, która godzina? 

b) Proszę panią o radę. 

c) Proszę pani, jak dojść do dworca? 

 

2. a) Zrobiłem to wszystko własnymi rękoma. 

b) Zrobiłem to wszystko własnymi ręcami. 

c) Zrobiłem to wszystko własnymi rękami. 

 

3. a) Chcę tylko tę książkę. 

b) Daj mi tą książkę. 

 

4. a) Ta pomarańcza jest niedojrzała. 

b) Ta pomarańcz jest niedojrzała. 

c) Tan pomarańcz jest niedojrzały. 

 

5. a) Jego argumenty były zupełnie 

nieprzekonywujące. 

b) Jego argumenty były zupełnie 

nieprzekonujące. 

c) Jego argumenty były zupełnie 

nieprzekonywające. 

 

6. a) Rano wypijam kubek kakaa. 

b) Rano wypijam kubek kakao. 

 

7. a) Przyszło trzydzieści trzy osoby. 

b) Przyszły trzydzieści trzy osoby. 

c) Przyszło trzydzieści trzy osób. 

 

8. a) Przyszli państwo Nowak. 

b) Przyszli państwo Nowakowie. 

c) Przyszło państwo Nowak. 

 

9. a) Używam dobrą wodę kolońską. 

b) Używam dobrej wody kolońskiej 

 

10. a) On umie rozróżniać dobro od zła. 

b) On umie rozróżniać dobro i zło. 

 

11. a) Zaraz biorę się za pracę. 

b) Zaraz biorę się do pracy. 

 

12.  a) Codziennie czytam przed i po obiedzie. 

b) Codziennie czytam przed obiadem i po 

obiedzie. 

 

13. a) Kiedy oglądam filmy science fiction, 

nachodzą mnie myśli o przyszłości człowieka. 

b) Przy oglądaniu filmów science fiction 

nachodzą mnie ponure myśli o przyszłości 

człowieka. 

c) Oglądając filmy science fiction, nachodzą 

mnie ponure myśli o przyszłości człowieka. 

 

14. a) Twój pomysł wydaje mi się nierealny. 

b) Twój pomysł wydaje mi się być nierealny. 

c) Twój pomysł wydaje mi się nierealnym. 

 

15. a) Tę książkę przeczytałem od deski do deski. 

b) Tę książkę przeczytałem do deski. 

 

 



16. a) Mecz zakończył się remisem. 

b) Mecz zakończył się idealnym remisem. 

 

 

17. a) Skończyłem czytać książkę wieczorem. 

b) Ja skończyłem czytać książkę wieczorem. 

c) Ja żem skończył czytać książkę wieczorem. 

 

18. a) Czy państwo przeczytali tę książkę? 

b) Czy państwo przeczytaliście tę książkę? 

c) Czy państwo przeczytało tę książkę? 

 

19. a) Proszę się nie rozłączać. 

b) Proszę się nie rozłanczać. 

 

20. a) Nie było ciebie wczoraj w pracy. 

b) Nie było cię wczoraj w pracy. 

 

21. a) Niech mi pan da spokój. 

b) Proszę dać mi spokój. 

c) Daj mi pan spokój. 

 

22. a) Proszę wypłacić panu Jan Nowak kwotę 

dwustu złotych. 

b) Proszę wypłacić panu Janowi Nowakowi 

kwotę dwustu złotych. 

c) Proszę wypłacić panu Nowakowi Janowi 

kwotę dwustu złotych. 

 

  

 

 

 

 


