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DAWAĆ – DAĆ - POWTÓRZENIE  

 

1. GRA (B 2 / C1) 
Gra ma na celu powtórzenie czasowników tworzonych za pomocą prefiksów 

od czasownika PISAĆ. 

Można ją przeprowadzić na kilka sposobów: 

* jako grę planszową z kostką i pionkami; 

* jako grę z karteczkami w grupach 3-osobowych (rozcinamy wówczas planszę, 

dwaj studenci biorą udział w grze, a trzeci z nich sprawdza poprawność 

odpowiedzi i przydziela punkty; gdy odpowiedź jest zła, student chowa karteczkę 

między pozostałe; po zakończeniu gry studenci zamieniają się rolami); 

* gra w grupach 3-osobowych (Student A jest kimś w rodzaju arbitra. Ma kartę z 

odpowiedziami i to on ocenia odpowiedzi. Student B  wybiera sobie jedno z pól i 

podaje odpowiedź. Jeżeli jest ona poprawna, wówczas student A oznacza to pole 

jego imieniem, symbolem itp. Wygrywa ten ze studentów, który pierwszy 

zaznaczy rząd pionowy, poziomy lub skośny. Po zakończonej rundzie następuje 

zmiana ról. I tak jeszcze raz kolejny. Ponieważ plansza ma być wykorzystana 

kilkakrotnie, można zaproponować studentom pisanie ołówkiem.) Ta propozycja 

wykorzystania planszy nawiązuje po części z gry z książki „Inside out. Upper-

intermediate”. 

 

 

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 

10. 

………………………. 

11. Nie wiesz, 

czy Piotr 

12. Czy to 

mleko 
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pieniądze, bo 

kasjerka nie miała 

………………………………... 

mi się, że 

gdzieś już 

widziałam 

tego faceta.  

 

…………………….. 

już egzamin 

poprawkowy? 

…………………………. 

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) 
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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. 


