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1a. Proszę odpowiedzieć na pytania.

1b. Proszę w parach zrobić listę prac, które mogą w domu wykonywać dzieci, 
a następnie porównać swoje listy i wypisać na tablicy obowiązki, które się 
powtarzają. Które z tych prac wykonujecie?

1c. Proszę podpisać obrazki słowami z ramki.

1. Czy dzieci powinny pomagać w domu? Dlaczego?
2. Czy pomaganie w domu może być przyjemne? Dlaczego?

kosz na śmieci / szufelka / lodówka / odkurzacz  
pralka / mop / szczotka / wiadro / zmywarka

szczotka0. ....................................

4. ....................................2. ....................................

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

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

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

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

7. .................................... 8. ....................................

0. Dywan odkurzamy mopem .  ................................................................................................................
1. Podłogę zamiatamy zmywarką. ...........................................................................................................
2. Śmieci wyrzucamy do pralki. ................................................................................................................
3. Podłogę myjemy szczotką. ....................................................................................................................
2. Naczynia można myć w lodówce. .......................................................................................................
3. Ubrania pierzemy w zmywarce. ...........................................................................................................
4. Jedzenie przechowujemy w wiadrze. .................................................................................................

1d. Nazwy sprzętów z ćwiczenia 1c zamieniły się miejscami. Proszę je 
uporządkować.

Pomagam w domu

Lekcja 10

Dywan odkurzamy odkurzaczem.
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0. W sobotę zawsze .......................... mieszkanie.     1. Lubię .............................................., ale nie lubię  
.................................... .

2. Mój sąsiad codziennie ....................................  
................................. na spacer.

3. Zawsze (wy) .............................. ............................  
od razu po obiedzie?

4. Rano i wieczorem muszę ................................. 
................................. .

5. Moja siostra ............................................ swoje 
książki na półce. 

6. Paweł chętnie ............................ ........................ . 7. Ja i Filip sami .......................... ..............................  
w naszym pokoju.

8. Ania ................................... .................................. 
w kuchni.

9. Ola i Marek zawsze .............................................. 
........................................... . 

1e. Proszę uzupełnić zdania słowami z ramki.

myć naczynia / sprzątać / myć podłogę / odkurzać / ścierać kurze / wynosić śmieci 
wyprowadzać psa / nakrywać do stołu / ścielić łóżko / zamiatać / układać

sprzątamy
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2a. Proszę przeczytać wpis na blogu Dominika i powiedzieć, o czym pisze.

2b. Proszę jeszcze raz przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania.

2c. Proszę odnaleźć 9 wyrazów z bloga Dominika.

DzienZaDniem HOME      O MNIE      KONTAKT

21 IV /sobota/

Dzisiaj jest sobota. Soboty są fajne i niefajne jednocześnie. 
Fajne, bo nie idę do szkoły, więc mogę dłużej pospać i mam 
więcej czasu wolnego. Niefajne, bo od razu po śniadaniu 
mama każe nam sprzątać cały dom. Zawsze zaczynam od 
swojego pokoju: odkurzam, układam rzeczy na półkach, robię 
porządek na biurku i  wynoszę śmieci. Tata sprząta salon 
i łazienkę, a mama kuchnię i sypialnię rodziców. No i trzeba 
wszędzie umyć podłogi – i to już jest moje zadanie. Ścieram 
też kurze i wkładam naczynia do zmywarki, a później je wyjmuję. 

Podczas sprzątania zawsze żałuję, że wszystko tak szybko się brudzi i nie można sprzątać raz 
w  miesiącu albo rzadziej. Szkoda, że nie ma robotów, które robiłyby to wszystko za nas. Kiedyś 
powiedziałem o tym rodzicom, a oni zaczęli się śmiać i powiedzieli, że jak byli mali, to mieli jeszcze 
więcej obowiązków domowych niż ja. Trudno mi to sobie wyobrazić. Przecież ja naprawdę dużo 
pomagam w domu! 
A Wy jakie macie obowiązki domowe?
Dominik

Dominik pisze...

Uwaga!
Słowo fajnie jest słowem  
z języka nieoficjalnego. 

W sytuacjach oficjalnych używamy innych 
słów, np.: ciekawy, miły, ulubiony.

1. Kiedy Dominik sprząta z rodzicami mieszkanie?
2. Co Dominik musi zrobić w swoim pokoju?
3. Co sprząta tata, a co mama?
4. Jakie jeszcze obowiązki ma Dominik? 
5. Dlaczego rodzice śmiali się z Dominika?

poziomo:

0. ....................................

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

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

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

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

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

pionowo:

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

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

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

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

wynosić

A C U Y W Y N O S I Ć
P O D Ó K Ć S Ą G F Ś
O P Y U V Ę P T P Z C
U O O D K U R Z A Ć I
K M B R U D Z I Ć Ó E
Ł A Ć Ś F P Ą Ż A B R
A G J I L Ł T D G Q A
D A Ć W K Ł A D A Ć Ć
A Ć R U M Y Ć N M D W
Ć H W Y J M O W A Ć Z
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2d. Proszę wybrać 3 czasowniki z ćwiczenia 2c i ułożyć z nimi zdania.

2e. Proszę zapytać kolegę / koleżankę, jakie ma obowiązki domowe. Które 
z nich lubi, a których nie lubi i dlaczego. Następnie proszę opowiedzieć klasie, 
czego się dowiedzieliście.

2f. Proszę wysłuchać pięciu wypowiedzi i zaznaczyć w tabeli, co robią w domu 
te osoby.

0. .............................................................................................................................................................................

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

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

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

wynosić: Dwa razy w tygodniu wynoszę śmieci.

REBUS

k = zem

:

Hasło: ............................................................................................................................................

nie

rba

inie = my dio = zem ć = my

osoba myje 
naczynia

odkurza 
mieszkanie

wyrzuca 
śmieci

sprząta 
łazienkę

wyciera 
kurze

pomaga  
w ogrodzie

Kasia x x

Beata

Marek

Damian 

Piotr
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3. Proszę rozwiązać krzyżówkę.

4a. Proszę przeczytać zdania, podkreślić wszystkie czasowniki, a następnie 
uzupełnić informacje w tabelach.

4b. Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi formami gramatycznymi.

(ja) żebym (my)

(ty) (wy)

on, ona, ono 
pan, pani

oni, one 
państwo

1. W parze ze szczotką.

2. Leży na meblach.

3. Chodzi się z nią po zakupy.

4. Dobrze się przy nim odrabia lekcje.

5. Po obiedzie zawsze (ja) ................... naczynia.

6. Dzięki niej ubrania są czyste.

7. Wrzuca się do niego śmieci.

8. „Szczotka” do mycia podłogi.

9. Znajdują się w niej ubrania.

10. Inaczej nieporządek.

11. Stoją na niej książki.

12. Łóżko trzeba .................................... .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Hasło: .............................................................................

Proszę was, żebyście...

1. Rodzice proszą, żebyśmy pomogli / pomogły w ogródku.
2. Babcia prosi, żebym zrobił / zrobiła zakupy.
3. Mama prosi, żeby on odrabiał / ona odrabiała teraz lekcje.
4. Koledzy proszą, żeby oni pożyczyli im / one pożyczyły im zeszyty.
5. Dziadek prosi, żebyś posprzatał / posprzątała pokój.
6. Tata prosi, żebyście wyłączyli / wyłączyły telewizor.

czasownik
..................... osoba l. poj. 

lub l. mn., czas  
........................................

+

0. Filip prosi, ............................................................... (ja, r.m. / przyjść).
1. Mama prosi, ............................................................................... (my, r.ż / zrobić) zakupy.
2. Nauczycielka prosi, ......................................................................... (oni / odpowiedzieć) na pytania.
3. Sąsiadka prosi, ...................................................... (wy, r.ż. / pomóc) umyć schody.
4. Tata prosi, ...................... Kasia .......................................... (poukładać) książki na półce.
5. Mama prosi, ........................... chłopcy ........................................... (powiesić) pranie.

żebym dziś do niego przyszedł



120 Lekcja 10

4c. O co zwykle prosisz innych, a o co oni proszą ciebie? Proszę napisać 6 zdań.

5a. Bałagan zrobił nieporządek w częściach wiersza. Proszę je uporządkować 
w logicznej kolejności.

5b. Proszę przeczytać uporządkowany wiersz i odpowiedzieć na pytania.

0. ............................................................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................................................... .

1. ............................................................................................................................................................................ .
2. ............................................................................................................................................................................ .
3. ............................................................................................................................................................................ .
4. ............................................................................................................................................................................ .
5. ............................................................................................................................................................................ .
6. ............................................................................................................................................................................ .

Proszę mamę, żeby pomogła mi odrobić lekcje
Tata prosi mnie, żebym wyniosła śmieci

III. ..... Trochę w szafie się kotłował,
..... mówiąc, że tak teraz modnie.
..... Książkę wsadził w długie spodnie,
..... piórnik pod ubrania schował.

V. ..... Bałaganie! Bałaganie!
..... i ustawić wszystko w rządek!
..... Może w końcu pan przestanie!
..... Proszę wziąć się za porządek

IV. ..... Wszyscy są nim już zmęczeni.
..... – Niech pan ulży naszej doli,
..... proszą wielce utrudzeni:
..... – niech pan więcej nie swawoli.

VI. ..... Niech on do porządków rusza.
..... A bałagan mówi tak:
..... To jest pokój Mateusza.
..... – Mnie sprzątanie jest nie w smak.

Hanna Niewiadomska
Bałagan (fragment)
I. ..... Jak coś dotknie, to przestawi,

..... wpadł bałagan – wszystko rusza.

..... Do pokoju Mateusza

..... nic na miejscu nie zostawi.

II. ..... Był na biurku – więc w szufladzie
..... Kredki biedne, rozsypane,
..... żółta z czarną połamane.
..... wszystko leży już w nieładzie.

3
2
1
4

1. Kto odpowiada za nieporządek w pokoju Mateusza?
2. Dlaczego bałagan nie chce sprzątać?
3. Co dokładnie powinien zrobić Mateusz w swoim pokoju? Proszę uzupełnić zdania 
czasownikami z ramki.

Mateusz powinien:
a) ................................ kredki w pudełku.
b) ................................ piórnik na biurku.
c) ................................ ubrania na wieszakach w szafie.
d) ................................ książkę na półce.

powiesić / postawić  
poukładać / położyć
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6a. Proszę przeczytać zdania i podkreślić nowe formy czasowników.

6b. Proszę przeczytać, jak tworzymy tryb rozkazujący w języku polskim.

Posprzątajcie swój pokój!

1. Kasiu, wynieś śmieci.
2. Posprzątajmy dzisiaj w domu.
3. Dzieci, pozmywajcie naczynia.

4. Nie rozmawiajcie na lekcji! 
5. Ubierajcie się ciepło, jeśli nie chcecie chorować.
6. Jeśli boli cię głowa, weź tabletkę. 

Tryb rozkazujący

I. ty, my, wy

II. on, ona, ono
oni, one

a) koniugacja: -m, -sz (pomagać, biegać, czytać)

b) koniugacje: -ę, -isz / -ysz (liczyć, mówić, lubić)
-ę, -esz (pisać, chcieć, pracować)

Uwaga!
Tryb rozkazujący nie ma  

1. osoby liczby pojedynczej.

Uwaga!

(oni) pomagają

(ty) pomagaj

(my) pomagajmy
(wy) pomagajcie

(ty) liczysz

(ty) licz

(my) liczmy
(wy) liczcie

(ty) piszesz

(ty) pisz

(my) piszmy
(wy) piszcie

on pomaga
ona liczy
ono pisze
pani mówi

niech on pomaga
niech ona liczy
niech ono pisze
niech pani mówi

oni pomagają
one liczą
państwo piszą

niech oni pomagają
niech one liczą
niech państwo piszą

(ty)
(on, ona, ono)
(oni, one)

bądź
niech będzie
niech będą


