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1. Co oni robią? Wykorzystaj czasowniki z SIĘ.   

     

Oni _________________________.    Oni ___________________________. 

 

    

Oni ___________________________.    Oni ___________________________. 

 

2. Uzupełnij luki czasownikami z ramki. 

myć się, czesać się, się kochają, myjesz, uczesać, kocha 

 

1. Łazienka jest wolna. Kto idzie _______________ pierwszy? 

2. Dlaczego ____________ naczynia w zimnej wodzie? 

3. Adam nie musi ___________________. Jest łysy! 

4. Muszę ______________ grzywkę. Jest rozczochrana.  

5. Oni codziennie się kłócą, ale myślę, że tak naprawdę bardzo _____________________. 

6. Myślę, że Adam ______________ Monikę nad życie. Zrobi dla niej wszystko! 

 

3. Połącz rozcięte zdania.   

 

A1.4.1 Pakujemy się       ĆWICZENIA GRAMATYCZNE 
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4. W których zdaniach brakuje SIĘ? Jeśli w zdaniu brakuje SIĘ, zdecyduj, czy powinno być przed 

czasownikiem, czy za czasownikiem.  

 

1. ____ Witam ____ Państwa serdecznie! 

2. Mój tramwaj nie przyjechał i ____ spóźnię ____ na zajęcia. 

3. ____Umyjcie ____ ręce przed obiadem. 

4. Ania i Marek bardzo ____ kochają ____. Niedawno wzięli ślub.  

5. Codziennie wieczorem Alicja ___ czesze ____ swoje długie włosy. 

6. Dlaczego tak ____ spieszysz ____? Mamy jeszcze dużo czasu! 

7. Mój pies ____ boi ____ burzy. 

8. Ania jest bardzo pogodną osobą. Zawsze ____ uśmiecha ____! 

9. Warszawa bardzo mi ____ podoba ____, ale tęsknię za Wrocławiem.  

10. Ania jest kompletnie inna niż ja, ale bardzo ją ___ lubię ____.  

11. Gdy byłam mała, często ____ kłóciłam ____ z siostrą.  

  



     

3 
 

 

 

 

 

Witam   Niedawno wzięli ślub. 

Mój tramwaj nie przyjechał Mamy jeszcze dużo czasu! 

Umyjcie ręce ale tęsknię za Wrocławiem. 

Ania i Marek bardzo się kochają. boi się burzy. 

Codziennie wieczorem Alicja Państwa serdecznie! 

Dlaczego tak się spieszysz? ale bardzo ją lubię. 

Mój pies i spóźnię się na zajęcia. 

Ania jest bardzo pogodną 

osobą. 

kłóciłam się z siostrą. 

Warszawa bardzo mi się 

podoba, 

czesze swoje długie włosy. 

Ania jest kompletnie inna niż ja, Zawsze się uśmiecha. 

Gdy byłam mała, często przed obiadem. 

 

    


