
KOMENTARZ: Zadanie skierowane jest do użytkowników języków wschodniosłowiańskich 

(głównie do osób ukraińskojęzycznych). Zagadnieniem gramatycznym, wokół którego 

sformułowano zadanie, jest rodzaj męskoosobowy i niemęskoosobowy, nieobecny w językach 

wschodniosłowiańskich. Ćwiczenie dotyczy czasownika w czasie przeszłym. Jednocześnie 

tekst podejmuje świąt Bożego Narodzenia, co pozwoli przybliżyć uczniowi polską kulturę. 

 

POLECENIE: Uzupełnij luki właściwą formą czasownika podanego w 

ramce. Czasownik należy podać w czasie przeszłym, w liczbie mnogiej.  

Przykład: Wczoraj dziewczynki wyszły (wyjść, 3. os.) z psem na spacer. Chłopcy w tym czasie 

pomagali (pomagać, 3. os.) tacie w drobnych pracach remontowych. 

 

Nie znam osoby, która nie lubi świąt Bożego Narodzenia. Zapach świątecznych potraw, 

ubieranie choinki i czas spędzany z rodziną powoduje, że atmosfera jest tak wyjątkowa. Ale 

nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Ubiegłoroczne święta Bożego Narodzenia na 

pewno na długo pozostaną w naszej pamięci. 

Wszystko zaczęło się w Wigilię Bożego Narodzenia, czyli 24 grudnia. Tata i mój brat 

Antek …………………… (wstać, 3. os.) bardzo wcześnie rano i …………………… 

(pojechać, 3. os.) kupić choinkę. Koniecznie chcieliśmy mieć żywe drzewko – wtedy w domu 

unosi się piękny, leśny zapach. Ubrałam się w moją najładniejszą sukienkę i razem z Kasią 

…………………… (zbiegać, 1. os.) na dół pomóc mamie w kuchni. 

– Proszę, pokrójcie warzywa na sałatkę jarzynową – powiedziała mama – ale uważajcie 

na sukienki! – Ostrzeżenie mamy nie pomogło, ponieważ …………………… (pobrudzić, 

1. os.) nasze sukienki! 

………… (zabrać, 1. os.) się do pracy. Moja siostra kroiła warzywa, a ja obierałam 

jajka, które też dodaje się do sałatki. Po godzinie wszystkie warzywa …………………… 

(wylądować, 3. os.) pokrojone w misce.  

– Tata z Antkiem jeszcze nie …………………… (przyjechać, 3. os.)? – zapytała 

mama. – Powinni dawno temu być w domu. 

W tym samym czasie drzwi do domu …………………… (otworzyć, 3. os.) się 

i ujrzałam malutkie drzewko, za którym ze smutnymi minami …………………… (stać, 3. os.) 

tata i Antek.  

– Przykro mi, ale to ostatnie, jakie zostało – powiedział tata. – …………………… 

(szukać, 1. os.) w całym mieście, ale wszystkie duże choinki …………………… 

(wyprzedać, 3. os.) się wczoraj.  

– Nic nie szkodzi. Za chwilę będzie to najpiękniejsze drzewko na świecie – rzekła mama 

i poprosiła nas wszystkich o ubranie choinki. Tata stwierdził, że nie ma na to czasu, ponieważ 

musi wyjść z naszym psem na spacer, a później chce ozdobić dom z zewnątrz światełkami. 

…………………… (postanowić, 1. os.), że sami ubierzemy choinkę. …………………… 

(zejść, 1. os.) do piwnicy po ozdoby, ale leżały bardzo wysoko i żadne z nas nie mogło ich 

dosięgnąć. Kasia i Antek …………………… (zdecydować, 3. os.), że wezmą mnie na ręce, bo 



jestem najmniejsza i najlżejsza i w ten sposób dosięgnę ozdób. …………………… 

(wziąć, 3 os.) mnie na ręce, sięgnęłam po ozdoby, ale niestety – źle złapałam karton i wszystkie 

bombki …………………… (upaść, 3. os.) na ziemię i się …………………… (rozbić, 3. os.). 

Później było tylko gorzej. 

Tata i Burek …………………… (wrócić, 3. os.) ze spaceru cali przemoczeni, ponieważ 

się rozpadało. Sklepy …………………… (być, 3. os.) już zamknięte, więc nie 

…………………… (móc, 1. os.) kupić nowych bombek, aby udekorować choinkę. Na 

szczęście mama znalazła rozwiązanie. Razem z moim rodzeństwem …………………… 

(zrobić, 1. os.) bombki ze słodyczy. Wystarczyło tylko zawiązać sznureczki na cukierkach 

i gotowe! Po krótkim czasie choinka była pięknie ozdobiona. 

– Najważniejsze w świętach Bożego Narodzenia jest to, że jesteśmy tutaj razem, całą 

rodziną – powiedziała mama i zgodnie z tradycją podała każdemu z nas opłatek, a my 

……………………podzielić, 1. os.) się nim i ……………………rozpocząć, 1. os.) kolację.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Odpowiedzi: 

1. wstali, 2. pojechali, 3. zbiegłyśmy, 4. pobrudziłyśmy, 5. zabrałyśmy, 6. wylądowały, 7. przyjechali, 8. 

otworzyły, 9. stali, 10. Szukaliśmy, 11. wyprzedały, 12. Postanowiliśmy, 13. Zeszliśmy, 14. zdecydowali, 16. 

Wzięli, 17. upadły, 18. rozbiły, 19. wrócili, 20. były, 21. mogliśmy, 22. zrobiliśmy, 23. podzieliliśmy, 24. 

rozpoczęliśmy 


