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 Praesent 
dawać – daję 

dawam !!! 

Past Futurum 
Imperf. Perf. 

ja daję dawałem/dawałam dałem/dałam dam 

ty dajesz dawałeś/dawałaś dałeś/dałaś dasz 

on daje dawał/dawała dał/dała da 

my dajemy dawaliśmy/dawałyśmy daliśmy/dałyśmy damy 

wy dajecie dawaliście/dawałyście daliście/dałyście dacie 

oni dają dawali/dawały dali/dały dadzą 

 
1. Proszę przeczytać tekst i podkreślić wszystkie słowa z –DAWAĆ i –DAĆ. 

 

 Moja kuzynka Anka miała wczoraj urodziny, na które zaprosiła 

wielu gości. Dałam jej w prezencie bukiet pięknych czerwonych róż i 

album o legendach Krakowa. Anka uwielbia książki i wydaje na nie 

mnóstwo pieniędzy. Kiedy otworzyła prezent, udawała, że jest bardzo 

zaskoczona. Oczywiście wiedziała doskonale, że kupię jej ten album. 

Często mówiła mi, że chciałaby go dostać. Zadała mi tylko jedno 

żartobliwe pytanie: „Skąd wiedziałaś, że to mój wymarzony prezent?” 

 Na przyjęciu Anka podawała przepyszne sałatki, ciasta i lody. 

Mnie szczególnie smakowała szarlotka z bitą śmietaną, więc 

zapytałam Ankę o przepis. Powiedziała, że ciasto jest tak dobre, bo 

dodała do niego trochę brązowego cukru.  

 W trakcie imprezy świętowaliśmy nie tylko urodziny. Anka w 

zeszłym tygodniu zdała swój ostatni egzamin na studiach i teraz jest 

już magistrem! Wszyscy gorąco jej gratulowali. Anka wreszcie mogła 

oddać do biblioteki wszystkie książki, z których przygotowywała się 

do obrony pracy magisterskiej. Promotor Anki stwierdził, że jej praca 
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doskonale nadaje się, żeby ją wydać w czasopiśmie naukowym. Anka 

zdała sobie sprawę, że publikacja jej artykułu w profesjonalnym 

magazynie na pewno będzie jej atutem na egzaminie wstępnym na 

studia doktoranckie, o których marzy od dawna. A poza tym Anka 

sprzeda swoje prawa autorskie tego artykułu i zarobi trochę 

pieniędzy!! Same sukcesy   

 

 

2. Proszę połączyć czasowniki z odpowiednim słowem. UWAGA!!! Czasem jeden 

czasownik łączy się z dwoma słowami!!!!: 

                 

0. DAWAĆ – DAĆ    

1. WYDAWAĆ - WYDAĆ 

2. ZADAWAĆ – ZADAĆ 

3. UDAWAĆ – UDAĆ 

4. ZDAWAĆ – ZDAĆ 

5. SPRZEDAWAĆ – SPRZEDAĆ 

6. DODAWAĆ – DODAĆ 

7. ODDAWAĆ – ODDAĆ 

8. NADAWAĆ SIĘ – NADAĆ SIĘ 

9. PODAWAĆ – PODAĆ 

10. ZDAWAĆ – ZDAĆ…. 

x. prezent 

a. np. w restauracji, serwować jedzenie 

b. 1 + 1 

c. np. produkty w sklepie 

d. kiedy pytam, to .......... pytanie 

e. np. książkę do biblioteki 

f. ….sobie sprawę 

g. egzamin 

h. kiedy nie jestem autentyczny 

i. publikować 

j. jeżeli coś jest świetne, bardzo dobre 

k. pieniądze, kiedy coś kupuję 

 

 

 

1……   2…….   3…….  4…….  5…….  6…… 7……  8…..  9…… 10…….
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3. Proszę dopisać odpowiedni prefiks do definicji: 

 

-------- 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

................. 

 

 

 

 

 

 

- DAWAĆ / - DAĆ 

prezent z okazji urodzin 

pieniądze 

pytanie 

egzamin 

towar (produkt)  

„+” 

książki do biblioteki 

pyszne jedzenie 

publikować 

coś jest doskonałe 

nieautentyczne 

wiedzieć o czymś, czego nie 

wiedzieliśmy wcześniej 

 
4. Proszę uzupełnić zdania: 

 

 1. Wczoraj Michał  nie .................................... egzaminu i dzisiaj ma 

zły humor. 

 2. Muszę ............................... ci płyty, zupełnie o tym zapomniałam! 

 3. Moja matka pracuje w biurze nieruchomości i 

............................... domy i mieszkania. 

 4. Czy mogłabyś ................................. mi banana? 

 5. Byłam na zakupach i ................................. wszystkie pieniądze!! 

 6. Jak myślicie, czy ten kefir ................................. się jeszcze do 

jedzenia? 
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 7. ............................ sobie sprawę, że to może być dla Kasi duży 

problem. 

 8. Wczoraj w czasie naszej rozmowy Darek ........................., że 

nie słyszy, gdy pytaliśmy o jego nową dziewczynę. 

  9. „Znak” ..................................... nową świetną powieść. 

 10. W trakcie wywiadu dziennikarz ............................... wiele pytań. 

 11. Co .................. jutro Sylwii z okazji imienin? 

 

 
5. Proszę ułożyć logiczne opowiadanie, w którym będą wszystkie poznane dzisiaj 

słowa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Materiały własne: Joanna Główczyńska 


