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GRAMATYKA
na wynos

IMIESŁOWY - WPROWADZENIE

IMIESŁOWY

IMIESŁÓW 
PRZYMIOTNIKOWY 
CZYNNY

ONI

czas teraźniejszy 
3 osoba l.m.

-cy  => r.m.
-ca  => r.ż.
-ce  => r.n.

-cy  => r.mo.
-ce  => r.nmo.++

czytają-cy człowiek
czytają-ca kobieta
czytają-ce dziecko
czytają-cy ludzie
czytają-ce kobiety, dzieci

IMIESŁÓW 
PRZYMIOTNIKOWY 
BIERNY

napisa-ć
przeczyta-ć
zagra-ć

rozumie-ć    e → a
widzie-ć       e → a

zrobi-ć
naucz-yć
tańcz-yć

nieś-ć       ś → si
wieź-ć      ź → zi
jeś-ć         ś → dz

zaczą-ć       ą → ę
wzią-ć         ą → ę
zamkną-ć   ną → nię

-NY

-ONY

-TY pobi-ć         
wypi-ć
umy-ć
“j” w koniugacji

-na
-ne

-ona
-one

-ta
-te

IMIESŁÓW 
PRZYSŁÓWKOWY
WSPÓŁCZESNY

ONI

czas teraźniejszy 
3 osoba l.m.
czasownik niedokonany

++
czytają-c
piszą-c
oskarżają-c
składają-c

-C

IMIESŁÓW 
PRZYSŁÓWKOWY
UPRZEDNI

ON

czas przeszły 
3 osoba l.p., rodzaj męski
czasownik dokonany

--
przeczyta-wszy
napisa-wszy

Ł ++ -WSZY

-ŁSZYON -- Ł ++
poszed-łszy

samogłoska

spółgłoska

A. Proszę uzupełnić.                                                                                         

1. _____________________________ (pracować) matka.

2. _____________________________ (grać) aktor.

3. _____________________________ (pić) człowiek.

4. _____________________________ (jeść) dziecko.

5. _____________________________ (przemawiać) politycy.

6. _____________________________ (myśleć) ludzie.

7. _____________________________ (spacerować) panie.

                                                                                    
B. Proszę uzupełnić.  

1. _____________________________ (opracować) projekt.

2. _____________________________ (nakręcić) film.

3. _____________________________ (przeczytać) książka.

4. _____________________________ (zjeść) śniadanie.

5. _____________________________ (wypić) kawa.

6. _____________________________ (wziąć) kredyt.

7. _____________________________ (zamknąć) drzwi.

                                                                                    
C. Proszę uzupełnić.  

1. __________________________ (śpiewać), spaceruję po parku.

2. __________________________ (pracować), popijam kawę.

3. __________________________ (gotować), słucham muzyki.

4. __________________________ (grać) w lotto, liczę na sukces.

5. __________________________ (czekać) na test, denerwuję się.

6. __________________________ (jeść) obiad, czytam gazetę.

                                                                                    
D. Proszę uzupełnić.  

1. ____________________ (zjeść) obiad, poszedłem na spacer.

2. ____________________ (skończyć) pracę, poszedłem do domu.

3. ____________________ (ugotować) zupę, poszłam spać.

4. ____________________ (zrobić) zadanie, sprawdziłem je.

5. ____________________ (wypić) kawę, wróciliśmy na kurs.
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