
 

 

CCoośś  wwiięęcceejj……  
Zapoznaj się z poniższymi zdaniami. Jeśli podkreślone wyrazy są takimi częściami mowy, jakich skróty 

zapisano w kolumnie obok (we wskazanej kolejności), zdania są prawdziwe. Jeśli nie – fałszywe.  
Poprawnie wykonane zadanie pozwoli Ci poznać ciekawostki o życiu Thomasa Edisona. 

(RZ – rzeczownik, PRZ – przymiotnik, CZAS – czasownik) 
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[ Wielcy Ludzie – Thomas Alva Edison ] 

Spośród wszystkich swoich wynalazków,  
Edison najbardziej lubił fonograf. RZ + RZ + CZAS 

Edison miał nie tylko problemy ze słuchem,  
ale również ze wzrokiem – już jako dziecko słabo widział. PRZ + PRZ + RZ 

Jako młody telegrafista skonstruował urządzenie, które wysyłało za niego 
sygnał potwierdzający czujność pracownika na nocnej zmianie. 

Dzięki temu mógł spać bez obawy, że ktoś go przyłapie. 
CZAS + PRZ + RZ 

Na początku swej kariery Edison mieszkał w tanich hotelikach.  
Ponieważ było w nich wiele szczurów, stworzył elektryczną pułapkę,  

która miała uwolnić go od tych gryzoni. 
PRZ + RZ + CZAS 

Thomasa Edisona uznaje się za wynalazcę  
telefonu i konstruktora samochodu. PRZ + PRZ + PRZ 

Jako prezent dla swojej córki skonstruował zabawkę,  
która była napędzana siłą ludzkiego głosu. RZ + RZ + PRZ 

Za swoje liczne patenty Edison otrzymał Nagrodę Nobla. RZ + RZ + PRZ 

Gdy praca nad wynalazkiem kończyła się sukcesem,  
Edison wykonywał taniec radości. RZ + CZAS + RZ 

Chociaż projekty Edisona cieszyły się popularnością,  
wynalazca do końca swoich dni żył w biedzie. RZ + PRZ + CZAS 

Thomas Edison potrafił zasnąć w każdym miejscu i pozycji,  
w tym na stojąco. CZAS + RZ + RZ 

Podczas prac nad doskonaleniem żarówki, zespół Edisona szukał 
materiału odpowiedniego do tego, by zrobić żarnik. Edison chciał 

w tym celu wypróbować nawet włosy z brody rudego Szkota. 
RZ + CZAS + PRZ 

Druga żona wynalazcy pomagała w realizacji projektów męża,  
pracując z nim w laboratorium. CZAS + RZ + PRZ 

Pierwsza próba uruchomienia nowojorskiej elektrowni  
nie powiodła się, przez co Edison stracił cały majątek. CZAS + RZ + RZ 
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