
TRYB ROZKAZUJĄCY – A2 / B1 

(wersja dla studenta) 

 

Materiał prezentuje sposób tworzenia form trybu rozkazującego dla każdej 

koniugacji (I. –m, -sz, II. –ę, -isz / -ysz, III. –ę, -esz) oraz część do ćwiczeń 

praktycznych.  

 

Koniugacja –m, -sz 

temat 3 os. l.mn. - (oni) SŁUCHAJ –ą, CZYTAJ –ą, JEDZ –ą 

(ja)                          – (my) słuchaj-my, czytaj-my, jedz-my 

(ty) słuchaj, czytaj, jedz (wy) słuchaj –cie, czytaj –cie, jedz -cie 

on/ona/ono NIECH  słucha, czyta, je 

(niech + 3 os. l.poj.) 

oni/one NIECH słuchają, czytają, jedzą 

(niech + 3 os. l.mn.) 

 

Koniugacja –ę, -isz / -ysz 

temat 2 os. l.poj. - (ty) MÓW –isz, CHODZ –isz, UCZ –ysz,  

(ja)                          – (my) mów-my, chodź-my, ucz-my 

(ty) mów, chodź, ucz,  (wy) mów –cie, chodź –cie, ucz -cie 

on/ona/ono NIECH  mówi, chodzi, uczy,  

(niech + 3 os. l.poj.) 

oni/one NIECH mówią, chodzą, uczą 

(niech + 3 os. l.mn.) 

 

Koniugacja –ę, -esz 

temat 2 os. l.poj. - (ty) PISZ –esz, IDZI –esz, MYJ -esz  

(ja)                          – (my) pisz-my, idź-my, myj-my 

(ty) pisz, idź, myj (wy) pisz –cie, idź –cie, myj –cie 

on/ona/ono NIECH  pisze, idzie, myje  

(niech + 3 os. l.poj.) 

oni/one NIECH piszą, idą, myją   

(niech + 3 os. l.mn.) 

 

UWAGA!! być – bądź!, wziąć – weź!, mieć - miej 

 

Zadanie 1. 

Proszę napisać odpowiednią formę trybu rozkazującego: 

0. Nie ………………………………. tyle kawy! (pić)  pij 



 

1. Aniu, ……………………………………………. tu do mnie na chwilę. (chodzić) 

2. …………………………………….……. mi, skąd wiedziałeś, że miałam urodziny? 

(powiedzieć) 

3. (my) Jesteśmy zmęczeni, ………………………………………………………. krótką 

przerwę. (zrobić) 

4. (ty) …………………………….. mi trochę czasu. (dać) 

5. ……………………….. Janek wreszcie ………………………………… tutaj sprzątać! 

(skończyć) 

6. (wy) ……………………………………………… mi coś do jedzenia po drodze do domu. 

(kupić) 

7. (ty) ……………………………………………….. mnie zrozumieć. (spróbować) 

8. Nie ……………………………………………… tak dużo telewizji. Tracisz tylko czas. 

(oglądać) 

9. ……………………………… dzieci …………………………. to zadanie domowe na wtorek. 

(napisać) 

10. (wy) Nie …………………………………………….. tacy uparci! (być) 

11. ………………………………………… tego na pamięć, bo inaczej nie zdasz testu. 

(nauczyć się) 

12. Piotrek! ………………………………………….. już do domu! (iść) 

13. (wy) ……………………………………. stąd tego kota, mam alergię! (wziąć) 

14.  (ty) ………………………………… to dla mnie, proszę. (zrobić) 

15. ………………………………….. każdy sam …………………………………., co chciałby 

zmienić w firmie. (zdecydować) 

 

Zadanie 2.  

Proszę wybrać czasownik dokonany lub niedokonany i użyć formy trybu 

rozkazującego: 

0. myć/umyć 

a. …………………………………… proszę naczynia. Umyj 

b. Nie ………………………………. głowy zimną wodą! myj 

1. jeść/zjeść 

a. (ty) Nie …………………………………… tak szybko, to jest bardzo gorące!  



b. (wy) …………………………………. wszystko, to dla was. 

2. kupować/kupić 

a. (my) ………………………………… coś dobrego na kolację!  

b. (ty) Nie ………………………………….. nigdy więcej lodów w tym miejscu! 

3. robić/zrobić 

a. Janek, nie ………………………………. tego! 

b. (wy) ……………………………………….. tu porządek! 

4. pisać/napisać 

a. (my) ………………………………….. list do znajomych z wakacji. 

b. …………………… Marysia …………………….. codziennie dyktanda. 

5. pić/wypić 

a. (ty) Nie ……………………………………………… tyle kawy! 

b. (ty) ……………………………… to szybko! 

6. iść/chodzić 

a. (wy) …………………………………….. tutaj, coś wam pokażę. 

b. (ty) ………………………….. stąd! 

7. otwierać/otworzyć 

a. (ty) Nigdy nie …………………………………….. drzwi nieznajomym. 

b. (wy) ……………………………………. książki na stronie 57. 

8. rozmawiać/porozmawiać 

a. (my) …………………………………….. o tym problemie. 

b. (ty) Nie ……………………………………….. ze mną w ten sposób! 

9. mówić/powiedzieć 

a. …………………………… trochę ciszej, Hania śpi. 

b. (wy) ……………………………………. Agnieszce, że się trochę spóźnię. 

10. powtarzać/powtórzyć 

a. (ty) ……………………………………. proszę ostatnie zdanie. 

b. (wy) ……………………………………… czasowniki nieregularne każdego dnia. 

 

Zadanie 3. GRA PLANSZOWA – MÓWIENIE / PISANIE 

Jeśli masz możliwość, zagraj z kimś, kto mówi po polsku. Jeśli nie, zapisz 

odpowiedzi.  



Proszę powiedzieć / napisać, co można zrobić w tej sytuacji. Proszę użyć 

form trybu rozkazującego, np. Pij mniej kawy!, Nie rób tego!, itp.  

 

1. Znajomi 

muszą szybko się 

przeprowadzić, 

ale nie mają 

jeszcze nowego 

mieszkania… 

2. Twoja 

przyjaciółka źle 

się czuje od 

kilku dni… 

3. Mąż za dużo 

pracuje i nie ma 

czasu dla 

rodziny… 

4. Koleżance 

popsuł się 

komputer, ale 

nie ma pieniędzy 

na naprawę… 

5. Kasia i Tomek 

chcą 

zorganizować 

przyjęcie, ale 

mają za małe 

mieszkanie… 

6. Dzieci 

przyjaciółki są 

niegrzeczne… 

7. Ania kupiła 

nową płytę, ale 

nie działa… 

8. Przyjaciel 

wyjeżdża na 

stypendium za 

granicę… 

9. Babcia kolegi 

jest chora i leży 

w szpitalu… 

10. Za kilka dni 

Twój znajomy 

ma egzamin na 

prawo jazdy… 

11. Adam nie  

wie, jak spędzić 

weekend… 

12. Sąsiedzi 

zgubili klucze do 

mieszkania… 



Odpowiedzi: 

Zadanie 1. 

1. chodź, 2. powiedz, 3. zróbmy, 4. Daj, 5. Niech…skończy, 6. Kupcie, 7. Spróbuj, 

8. oglądaj, 9. Niech…napiszą, 10. bądźcie, 11. Naucz się, 12. Idź, 13. Weźcie, 14. 

Zrób, 15. Niech…zdecyduje. 

Zadanie 2. 

1. a. jedz, b. Zjedzcie; 2. a. kupmy, b. kupuj; 3. a. rób , b. Zróbcie; 4. a. 

Napiszmy, b. Niech pisze; 5. a. pij, b. wypij; 6. a. Chodźcie, b. Idź, 7. a. otwieraj, 

b. Otwórzcie; 8. a. Porozmawiajmy, b. rozmawiaj; 9. a. Mów, b. powiedzcie; 10. a.  

Powtórz, b. Powtarzajcie. 

Zadanie 3. PRZYKŁADOWE ODPOWIEDZI: 

1. Poszukajcie ofert w Internecie. 2. Idź do lekarza. 3. Weź urlop. 4. Poproś o 

pomoc kogoś znajomego. 5. Zaproście gości do restauracji. 6. Rozmawiaj z mini 

częściej. 7. Idź do sklepu i wymień ją. 8. Pisz do mnie i dzwoń, kiedy tylko 

znajdziesz czas. 9. Odwiedź ją i kup jej kwiaty! 10. Nie denerwuj się, powtórz 

wiadomości. 11. Jedź ze mną w góry. 12. Wymieńcie zamki. 

 

 


