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CHODZIĆ – IŚĆ – czas teraźniejszy (A2) 

 

1. Często w niedzielę chodzimy z przyjaciółmi do Ogrodu Botanicznego. 

2. Czy idziecie dziś z nami na koncert do Rotundy? 

 

chodzić ((ja) chodzę, (ty) chodzisz) – często, wiele razy, codziennie, nigdy nie… 

iść ( (ja) idę, (ty) idziesz) – dziś, właśnie, w niedzielę, za chwilę… 

 

Zadanie 1. Proszę napisać odpowiednią formę czasownika chodzić – iść: 

 

1. (my) W weekendy zwykle …………………………………………..  na basen, ale w tym 

tygodniu nie  ………………………………………….., bo Marek źle się czuje. 

2. (wy) Jak często  ………………………………………….. na wykłady? 

3. Dlaczego Karolina nie  ………………………………………….. z nami? 

4. (ja) Pierwszy raz  ………………………………………….. do rodziców mojej dziewczyny 

i trochę się stresuję. 

5. Oni nigdy nie  ………………………………………….. pieszo do pracy. 

 

CHODZIĆ – IŚĆ / PÓJŚĆ – czas przeszły 

 

1. Kiedy byłem mały, często chodziliśmy z rodzicami do cyrku. 

2. Wczoraj szłam ze szkoły do domu 20 minut. 

3. Janek poszedł do pracy i będzie w domu dopiero wieczorem. 

 

 (wiele razy) (jak długo?) (1 raz) 

(ja) chodziłem/chodziłam szedłem/szłam poszedłem/poszłam 

(ty) chodziłeś/chodziłaś szedłeś/szłaś poszedłeś/poszłaś 

on/ona/ 

ono 

chodził/chodziła/chodziło szedł/szła/szło poszedł/poszła/poszło 

(my) chodziliśmy/chodziłyśmy szliśmy/szłyśmy poszliśmy/poszłyśmy 

(wy) chodziliście/chodziłyście szliście/szłyście poszliście/poszłyście 

oni/one chodzili / chodziły szli/szły poszli/poszły 
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Zadanie 2. Proszę napisać odpowiednią formę czasownika chodzić – iść /pójść w 

czasie przeszłym : 

 

1. ………………………………………………. wczoraj na zakupy do centrum handlowego, 

ale nie kupiłyśmy nic. 

2. (ja-męski) W zeszłym roku dwa razy w tygodniu  

.………………………………………………. na kurs francuskiego. 

3. (ty-męski) Czy ………………………………………………. kiedyś na piechotę z centrum 

do twojego mieszkania? 

4.  Nie ………………………………………………. do kina, bo woleliśmy obejrzeć inny film 

w telewizji. 

5. (wy-niemęskoosobowy) Jak długo ………………………………………………. tutaj?  

6.  ………………………………………………. wczoraj do Ani na urodziny i spotkałam u 

niej mojego kolegę z liceum. 

7. Kiedy byłam mała, nie lubiłam ………………………………………………. do szkoły. 

8. Nie ………………………………………………. na spotkanie, bo źle się czułem. 

9. Jak często oni ………………………………………………. na lekcje w zeszłym tygodniu? 

10. One ………………………………………………. na przystanek tylko kilka minut. 

 

CHODZIĆ – IŚĆ / PÓJŚĆ – czas przyszły 

 

1. W przyszłym miesiącu będziemy chodzić codziennie na intensywny kurs 

polskiego. 

2. Myślę, że pieszo z domu do babci będę szła pół godziny. 

3. Może pójdziecie z nami na lody? 

 

 (wiele razy) (jak długo?) (1 raz) 

(ja) będę chodzić będę szedł/szła pójdę 

(ty) będziesz chodzić będziesz szedł/szła pójdziesz 

on/ona/ 

ono 

będzie chodzić będzie szedł/szła/szło pójdzie 

(my) będziemy chodzić będziemy szli/szły pójdziemy 

(wy) będziecie chodzić będziecie szli/szły pójdziecie 
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oni/one będą chodzić będą szli/szły pójdą 

 

Zadanie 3. Proszę napisać odpowiednią formę czasownika chodzić – iść /pójść w 

czasie przyszłym : 

 

1. (my) W przyszłym semestrze ………………………………………………... na siłownię 

dwa razy w tygodniu. 

2.  (wy-męskoosobowy) Jak długo ………………………………………………... na piechotę z 

kina do pubu? 

3. (ty) ………………………………………………... ze mną na tę imprezę? 

4. (wy) Czy ………………………………………………... z nami latem na spacery po plaży? 

5. Nie ………………………………………………... w sobotę na duże zakupy, bo nie mamy 

pieniędzy. 

6.  (ja) Nie ………………………………………………... na te zajęcia, bo są strasznie 

nudne. 

7. (wy) Może ………………………………………………... z nami na obiad? Znamy świetną 

restaurację! 

8. (ja-męskoosobowy) Z przystanku do galerii ………………………………………………... 

około 20 minut. 

9.  (ja) Z przyjemnością ………………………………………………... na to przedstawienie! 

10. Oni ………………………………………………... na spotkania fan klubu w każdą sobotę. 

 

PRZYCHODZIĆ / PRZYJŚĆ  

 

przychodzić – czas teraźniejszy ((ja) przychodzę, (ty) przychodzisz) 

1. Kiedy  przychodzi do mnie moja ciocia, zawsze dużo żartujemy. 

2. Za chwilę przychodzą do nas znajomi. 

 

PRZYCHODZIĆ / PRZYJŚĆ – czas przeszły 

 

1. Kiedy byłem studentem, często przychodzili do mnie koledzy do akademika. 

2. Wczoraj przyszła do mnie kuzynka i przyniosła pyszne pierogi. 
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 (wiele razy) (1 raz) 

(ja) przychodziłem/przychodziłam przyszedłem/przyszłam 

(ty) przychodziłeś/przychodziłaś przyszedłeś/przyszłaś 

on/ona/ 

ono 

przychodził/przychodziła/przychodziło przyszedł/przyszła/przyszło 

(my) przychodziliśmy/przychodziłyśmy przyszliśmy/przyszłyśmy 

(wy) przychodziliście/przychodziłyście przyszliście/przyszłyście 

oni/one przychodzili/przychodziły przyszli/przyszły 

 

Zadanie 4. Proszę napisać odpowiednią formę czasownika przychodzić/przyjść w 

czasie przeszłym : 

 

1. Kiedy byłem chory w zeszłym miesiącu, moi koledzy 

……………………………………………. do mnie każdego dnia. 

2. ……………………………………………. trochę za wcześnie i musiałam poczekać 

chwilę. 

3. (ty-męski) Dlaczego nie ……………………………………………. wczoraj na zajęcia? 

4. W zeszłym tygodniu ……………………………………………. z biura do domu trochę 

później, bo mieliśmy bardzo dużo pracy. 

5. (wy-męskoosobowy) O której godzinie ……………………………………………. Tutaj? 

 

PRZYCHODZIĆ / PRZYJŚĆ – czas przyszły 

 

1. Jestem chory i w przyszłym miesiącu nauczyciel będzie przychodzić do 

mnie do domu. 

2. Przyjdziecie do nas dziś wieczorem? 

 

 (wiele razy) (1 raz) 

(ja) będę przychodzić przyjdę 

(ty) będziesz przychodzić przyjdziesz 

on/ona/ 

ono 

będzie przychodzić przyjdzie 

(my) będziemy przychodzić przyjdziemy 
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(wy) będziecie przychodzić przyjdziecie 

oni/one będą przychodzić przyjdą 

 

Zadanie 5. Proszę napisać odpowiednią formę czasownika przychodzić/przyjść w 

czasie przyszłym : 

 

1. (wy) Czy …………………………………………… do mnie jutro wieczorem? Może 

zamówimy pizzę, porozmawiamy… 

2. Nie martw się!  …………………………………………… do ciebie codziennie i będziemy 

ci pomagać! 

3. (ty) Kiedy do mnie ……………………………………………? 

4. Za tydzień …………………………………………… do mnie moja koleżanka z mężem. 

5. (ja) Kiedy będziecie na urlopie, często …………………………………………… do 

waszego mieszkania i będę podlewać kwiaty. 

 

  

Odpowiedzi: 

Zadanie 1.  

1. chodzimy, 2 chodzicie, 3. idzie, 4. idę, 5. chodzą. 

Zadanie 2. 

1. Poszłyśmy, 2. chodziłem, 3. szedłeś, 4. poszliśmy, 5. szłyście, 6. Poszłam, 7. 

chodzić, 8. poszedłem, 9. chodzili, 10. szły. 

Zadanie 3. 

1. będziemy chodzić, 2. będziecie szli, 3. Pójdziesz, 4. Będziecie chodzić, 5. 

pójdziemy, 6. będę chodzić, 7. pójdziecie, 8. będę szedł, 9. pójdę, 10. będą 

chodzić. 

Zadanie 4. 

1. przychodzili, 2. przyszłam, 3. przyszedłeś, 4. przychodziliśmy, 5. przyszliście. 

Zadanie 5. 

1. przyjdziecie, 2. będziemy przychodzić, 3. przyjdziesz, 4. przyjdziecie, 5. będę 

przychodzić. 

 

 


