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Czasowniki ruchu na bazie iść / chodzić 

Rzeczowniki od czasowników ruchu 

 

Ćwiczenie 1: czasowniki 

Uzupełnij w czasie przeszłym. Uwaga na aspekt:  

 

1. Rok temu Ela __________ z korporacji i założyła własną firmę. 

2. Wszyscy uczestnicy szkolenia ____________ się do swoich hoteli. 

3. Wczoraj (ja) ______________ z pracy o 20.00. 

4. Kiedy zadzwonił telefon, _____________ północ. 

5. W tym roku wiosna ____________ wyjątkowo późno. 

6. ___________ pieszo czy wjechałeś windą? 

7. Jestem strasznie zmęczona, bo wczoraj ____________ do mnie koleżanka i do 

1.00 w nocy rozmawiałyśmy i piłyśmy wino. 

8. Pawle, dlaczego _____________ przez ulicę na czerwonym świetle? 

9. (my) ______________ trzy razy całe centrum handlowe i nigdzie nie znaleźliśmy 

przezroczystej kosmetyczki, którą można wnosić na pokład. 

 

Ćwiczenie 2: czasowniki 

Uzupełnij odpowiednią formą: 

 

Bezokolicznik 

Czas 

przeszły 

m/ż JA 

Czas 

przeszły  

m/ż TY 

Czas 

przyszły 

JA 

Tryb 

rozkazujący 

TY 

Rzeczownik 

dojść      

nadejść on ona    

obejść      

odejść      

podejść      

przejść      

przyjść      

wejść      

wyjść      

zejść      
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Ćwiczenie 3: czasowniki 

Wybierz dobrą formę: 
 

1. Rano było pochmurno, ale po dwunastej chmury się rozeszły / nadeszły i 

zrobiło się słonecznie.  

2. O której zwykle wychodzisz / dochodzisz z biura? 

3. – Która godzina? – Przychodzi / dochodzi pierwsza. 

4. – Którędy do Galerii Mokotów? – Niech pan przejdzie / przyjdzie na drugą 

stronę ulicy, to ten duży budynek na wprost. 

5. Panie Jarku, doszli / przyszli do pana goście. Czekają na recepcji. 

6. Nie mogę dzisiaj do was przyjść / pójść. Mam gorączkę i nie chcę zarazić 

waszego małego dziecka. 

7. Podszedł / nadszedł odpowiedni moment, żeby zakomunikować wam ważną 

decyzję. 

8. Może byśmy poszli / przyszli do kina dziś wieczorem?  

9. Przepraszam za spóźnienie, za późno wszedłem / wyszedłem z domu. 

10.  – Gdzie są wszyscy? – Skończyli pracę i poszli / przyszli do domu.  

 

Ćwiczenie 4: rzeczowniki 

Uzupełnij słowami: 

 

podejście / dojście / przejście (x2) / wyjście / wejście / zejście 

 

1. ___________ tylko dla personelu 

2. ___________ dla pieszych 

3. ___________ podziemne 

4. ___________ do ul. Prostej 

5. ___________ awaryjne 

6. uwaga! strome ___________ 

7. ___________  ze szlaku wzbronione 
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Ćwiczenia 5: rzeczowniki 

Uzupełnij odpowiednimi rzeczownikami: 

 

 

wyjście / nadejście / przejście / wejście / odejście 

 

1. W związku z ___________ zimy, kierowcy powinni sprawdzić stan swoich aut. 

2. Firma nie może pozwolić na ____________ tak doświadczonego dyrektora 

marketingu. 

3. Zarządowi nie udało się znaleźć ___________ z tej trudnej sytuacji. 

4. ____________ z Powiśla na Nowy Świat zajmie ci 15 minut. 

5. Andrzej zaparkował niedaleko  ______________ do budynku. 

 

 

 


