
DAWAĆ – DAĆ - POWTÓRZENIE (B 2 / C1) 
(wersja dla studenta) 

 
1. GRA 
Ta gra jest doskonałą okazją do powtórzenia form dawać / dać z prefiksami. Jeśli 
masz możliwość, zagraj z kimś z użyciem pionków i kostki do gry. Jeśli nie, wpisz 
poprawne formy. 
 
 

1.Jestem bardzo rozrzutna i 
nie potrafię racjonalnie 
…………….. pieniędzy. 

2. Lubię dostawać 
prezenty, ale jeszcze 
bardziej lubię je 
kupować i ……………… 
innym. 

3. Czy mogę 
……………………. 
jeszcze jedno 
pytanie? 

4. Dopiero po 
rozmowie z koleżanką 
…………….. sobie 
sprawę ile mamy 
pracy!  

5. Czy chcecie jeszcze coś 
…………………..? 

6. Nie ……………., że 
nie wiesz o co 
chodzi!! 
 
 

7. Na tym portalu 
można kupić i 
…………………… prawie 
wszystko. 

8. Nie …………………….. 
książek w terminie i 
musiałem zapłacić 
karę. 

9. Musiałem rozmienić 
pieniądze, bo kasjerka nie 
miała ………………………………... 

10. ………………………. 
mi się, że gdzieś już 
widziałam tego 
faceta.  
 

11. Nie wiesz, czy 
Piotr …………………….. 
już egzamin 
poprawkowy? 

12. Czy to mleko 
…………………………. się 
jeszcze do picia? 

13. Czy możesz mi 
……………………… widelec? 

14. Co nauczyciel 
……………………….. nam 
na następną lekcję? 

15. XY właśnie 
……………………….. 
nową książkę.  

16. Co …………………… 
do tego ciasta? Jest 
pyszne! 

 
 
2. Proszę uzupełnić poniższy tekst odpowiednimi czasownikami (dawać/dać z 
prefiksami).  
 
 Wczoraj …………………………………. (1) dużo pieniędzy. Byłem w sklepie, gdzie 

……………………………(2) książki, które ………………………………….. (3) się na prezent dla 

mojej siostry. Ona musi ………………………………. (4) swoje książki do biblioteki i jeśli 

ona nie będzie mieć książek, nie ……………………….. (5) egzaminu. Dlatego chcę kupić 

i ………………… (6) jej właśnie taki prezent.  

 Poszedłem do sklepu i …………………………………………… (7) pytanie 

sprzedawczyni, czy jest już dostępne nowe wydanie tej książki. Najpierw 

……………………………………(8), że nie wie. Potem ……………………………(9), że przed 

miesiącem wydawnictwo już tę książkę …………………………………. (10), więc musi być 

dostępna. 

 Teraz mam już prezent dla siostry i jestem bardzo ciekawy, co 

…………………………………….. (11) do jedzenia na urodzinach. 



(Na podstawie zadania domowego p. Sama Pinka) 

 
Odpowiedzi: 
Zadanie 1. 
1. wydawać, 2. dawać, 3. zadać, 4. zdałem/zdałam, 5. dodać, 6. udawaj, 7. 
sprzedać, 8. oddałem/oddałam, 9. wydać, 10. Wydaje, 11. zdał, 12. nadaje, 13. 
podać, 14. zadał, 15. wydał, 16. dodałeś/dodałaś. 
 
Zadanie 2. 
1. wydałem, 2.  sprzedają, 3. nadają się, 4. oddać, 5. zda, 6. dać, 7. zadałem, 8. 
udawała, 9. dodała, 10. wydało, 11. poda. 
 


