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PISAĆ – NAPISAĆ (GRA B2 / 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 2, 3-osobowych (rozcinamy wówczas 

planszę); 

* gra w grupach 2-osobowych (Student A  wybiera sobie jedno z pól i udziela 

odpowiedzi. Jeżeli jest ona poprawna, wówczas student A oznacza to pole swoim 

imieniem, symbolem itp. Potem w ten sam sposób postępuje student B. Wygrywa 

ten ze studentów, który pierwszy zaznaczy rząd pionowy lub poziomy. Ta 

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

Upper-intermediate”. 

(Odpowiedzi na niektóre z pytań są dość oczywiste i jednoznaczne. Czasem 

pytania są bowiem tak ułożone, żeby odpowiedź sama się narzucała, bo celem tej 

gry jest nie tylko sprawdzenie, czy studenci zapamiętali słowa, ale też 

przypominanie znaczenia w odpowiednim kontekście). 

 

 

 

Czego nie 

przepisujesz z 

tablicy w czasie 

lekcji/wykładu…? 

Opisz kogoś z 

grupy tak, żeby 

Twój partner mógł 

go/ją łatwo 

rozpoznać. / Opisz 

kogoś, kogo lubisz. 

Co zapisujesz na 

małych karteczkach? 

Kiedy i dlaczego 

studenci spisują 

egzaminy od 

innych? 

Jak często 

odpisywałeś/ 

odpisywałaś 

zadania domowe od 

kolegów w szkole? 

Co robisz, kiedy 

wypisze Ci się pióro / 

długopis? 

Co można 

wpisywać w 

puste miejsca w 

ćwiczeniach? 

Co bogaci ludzie 

mogą zapisać 

innym w 

testamencie? 

Czy w najbliższym 

czasie zamierzasz 

wpisać się na jakąś 

listę? 
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Jak często i 

gdzie się 

podpisujesz? 

Czy kiedy czytasz 

nowy tekst po 

polsku wypisujesz 

z niego nowe 

słowa? 

Co w czasie ostatniej 

wizyty przepisał Ci 

lekarz? 

Czy w 

najbliższym 

czasie planujesz 

wypisać się z 

czegoś (np. z 

biblioteki…)? 

Co robisz, kiedy 

zapiszesz cały 

zeszyt? 

Jak wpisałbyś się / 

wpisałabyś się komuś 

do albumu, 

pamiętnika…? 

Co byś 

zrobił/zrobiła, 

gdyby ktoś 

przepisał Ci dom, 

działkę…? 

Co można zapisać 

na płycie CD? 

Czy w najbliższym 

czasie planujesz 

zapisać się na jakiś 

kurs, do biblioteki…? 

Kiedy odpisujesz 

na maile, listy, 

smsy…? 

Co i gdzie można 

podpisać? 

Co można dopisać i 

gdzie? 

Dlaczego 

chłopcy popisują 

się przed sobą, 

np. siłą 

fizyczną? 

Co 

uczniowie/studenci 

mogą spisać z 

Internetu? 

Gdybyś był/była 

lekarzem, co 

zapisałbyś/zapisałabyś 

Pacjentowi na 

chandrę?  
 


