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1. Nigdy nie lubiałem | lubiłem jeść mięsa.

2. Kupiłam świeżo paloną kawę ziarnistą i jeszcze w sklepie zmęłłam | zmieliłam ją.

3. Dziś wyszłem | wyszedłem z domu o szóstej rano i poszedłem | poszłem do pracy.

4. Muszę wysłać SMS | SMS-a i napisać e-mail | e-maila. 

5. Czy zamówiłaś już tę | tą sukienkę, o której wspominałaś?

6. Za półtorej | półtora tygodnia mam test z polskiego.

7. To jest cytat, który trzeba zapisać w cudzysłowiu | cudzysłowie. 

8. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w dwutysięcznym czwartym | dwa tysiące czwartym roku.

9. Moja sąsiadka ma pięć | pięcioro kociąt.

10. Mam spotkanie 4. | 4-ego stycznia. 

11. Spociłem się. Muszę wziąść | wziąć prysznic. 

12. Długo spacerowaliśmy po lesie i nagle dotarło do nas, że zabłądziliśmy | żeśmy zabłądzili.

13. Dzisiaj jest bardzo zimno na dworzu | dworze.

14. Używam mój samochód | mojego samochodu tylko czasami.

15. Czy możesz pościelić | posłać łóżko?

16. W tym budynku jest aż pięcioro | pięć drzwi.

17. W autobusie była kontrol | kontrola biletów.

18. Na stole leży pomarańcz | pomarańcza.

19. Uważaj, bo mogę się jeszcze rozmyśleć | rozmyślić.

20. Nie kłopotaj | kłopocz się! Załatwię to.

21. Jak możesz mnie tak nienawidzieć | nienawidzić!

22. Mam ochotę na kotleta schabowego | kotlet schabowy.

23. Mam w lodówce szampana | szampan.

24. W tym filmie trup się ścieli | ściele gęsto.

25. Chłopcze, zdejm | zdejmij czapkę w kościele!

26. Ania zapomniała zabrać ze sobą parasola | parasol.

27. Dziś jest siódmy października | październik.

28. Nie włanczaj | włączaj światła!

29. Wczoraj kupiłam nowy swetr | sweter.

30. Piszemy to dużą literą | z dużej litery.

31. Muszę kupić 5-cio metrowy | 5-metrowy dywan.

Proszę zaznaczyć wyrazy zgodne z normą wzorcową.
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