
 

 

KARTA PRACY- WĘDRÓWKA 

 

NA STOLE SĄ ROZCIĘTE FRAGMENTY OPISU WĘDRÓWKI 

GUSTAWA.  

POLECENIE  -  PROSZĘ UŁÓŻ FRAGMENTY OPOWIADANIA W 

ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI, TAK ABY UTWORZYŁY ONE 

LOGICZNĄ CAŁOŚĆ. 

 

 Gustaw wstał jak co ranek o godzinie 07.00. Wyjrzał przez okno i 

zobaczył, jak wschodzi słońce i zagląda do okien jego domu. Nagle 18-letni 

chłopak wpadł na pomysł zorganizowania weekendowej wędrówki. Nigdy nie 

był w województwie dolnośląskim, więc postanowił to nadrobić w nadchodzący 

październikowy weekend, zaczynając już od piątku. Miał już uzbierane 

pieniądze z urodzin.  

Podjął decyzję, że po powrocie ze szkoły zrobi trasę wędrówki w formie 

papierowej. W drodze ze szkoły zdecydował się zakupić mapę województwa. 

Marzeniem Gustawa było zobaczyć Panoramę Racławicką we Wrocławiu oraz 

Rynek w mieście, ale i inne miejsca na trasie.  

Tuż po powrocie ze szkoły, nie jedząc nawet obiadu, chłopak zasiadł do biurka i 

zaczął tworzyć mapę wędrówki. Zaznaczył na niej te miejsca, które chciał 

odwiedzić. Nie zabrakło na niej stolicy województwa dolnośląskiego, jak 

również Legnicy, Wałbrzycha, Jeleniej Góry czy Kłodzka. W każdym z miast 

Gustaw zaznaczył te zabytki, które chciał zwiedzić. Wiedział, że ma tylko trzy 

dni, a zatem wybrał tylko te najważniejsze dla niego.  

Chłopak był bardzo podekscytowany na samą myśl podróży. Z niecierpliwością 

wyczekiwał piątku 18 października. Spakował się już dwa dni wcześniej, tak 

aby niczego nie zapomnieć. Wziął najbardziej potrzebne rzeczy. 

 W nocy z czwartku na piątek nie mógł zasnąć. Pociąg do Wrocławia miał o 

5.12 rano. Stamtąd miał jechać do Jeleniej Góry, potem do Wałbrzycha, a na 



koniec chciał odwiedzić Legnicę. Trasa wędrówki została zaplanowana bardzo 

dokładnie.  

Gustaw sprawdził, jak może dostać się do poszczególnych miejsc w 

najkrótszym  czasie. Taka precyzja w planowaniu wycieczki pozwoliła mu na 

jak najlepsze wykorzystanie tych trzech dni.  

Gustaw zakończył swoją wędrówkę z sukcesem. Udało mu się zobaczyć te 

miejsce, które zaplanował. Aż żal było mu wracać do swojego rodzinnego 

Brzegu. Zachwycony efektami podróży postanowił nie czekać i zaczął planować 

kolejną wędrówkę tuż przed Świętami Bożego Narodzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KARTA PRACY – ODMIANA CZASOWNIKÓW W LICZBIE 

POJEDYNCZEJ PRZEZ OSOBY 

 

„pisać” 

1. Ja ………………….. 

2. Ty…………………… 

3. On/Ona/ono…………….. 

 

„czesać się” 

1. Ja ………………….. 

2. Ty …………………….. 

3. On/ona/ono ……………………. 

 

„kroić” 

1. Ja …………………… 

2. Ty ……………………. 

3. On/ona/ono ……………. 

 

„malować” 

1. Ja………………………….. 

2. Ty……………………. 

3. On/ona/ono …………………….. 

 

„spać” 

1. Ja……………………….. 

2. Ty……………………….. 

3. On/ona/ono ………………………. 



 

„trzymać” 

1. Ja…………………….. 

2. Ty…………………….. 

3. On/ona/ono……………………… 

 

„chcieć” 

1. Ja ………………………… 

2. Ty……………………… 

3. On/ona/ono ……………………….. 

 

„myśleć” 

1. Ja…………………………….. 

2. Ty…………………………… 

3. On/ona/ono…………………………. 

 

„gotować” 

1. Ja……………………… 

2. Ty………………………. 

3. On/ona/ono……………….. 

 

„ubierać się” 

1. Ja…………………………………. 

2. Ty………………………………… 

3. On/ona/ono………………………. 

 

„rzucać” 

1. Ja…………………………. 



2. Ty……………………….. 

3. On/ona/ono……………………. 

 

KARTA PRACY 

 

PROSZĘ UZUPEŁNIJ ZDANIA BRAKUJĄCYMI WYRAZAMI: 

Bezpieczeństwa, zupę-krem, truskawek, rozdrabniania, naleśniki, siekania, 

mieszania, ostrza, urządzenie elektryczne 

 

Mikser służy do …………......., ………………. i ……………………….. 

Produktów. 

 

Dzięki mikserowi mogę przygotować koktajl z ………………………….. 

 

Mikser może wymieszać ciasto na ………………………… 

 

W mikserze znajdują się metalowe ……………………., które rozdrabniają, 

siekają i mieszają produkty ze sobą. 

 

Za pomocą miksera mogę przygotować …………………………  z dyni. 

 

Przy korzystaniu z miksera muszę zachować zasady ………………………… 

 

Mikser to …………………………………………………………… 

 

 



 

 

 

     

 

KARTA PRACY- PORÓWNANIA 

Proszę uzupełnij porównania 

 

Szybki jak……………………………………………………………. 

Wolny jak……………………………………………………………. 

Sprytny jak …………………………………………………………. 

Kolorowy jak………………………………………………………… 

Mądry jak………………………………………………………….. 

Cichy jak…………………………………………………………….. 

Głośny jak………………………………………………………… 

Pracowity jak……………………………………………………. 

Gadatliwy jak…………………………………………………. 

Milczący jak…………………………………………………. 

Gorący jak ……………………………………………………….. 

Zimny jak…………………………………………………………. 

Ogromny jak……………………………………………………. 

Malutki jak…………………………………………………….. 

Uparty jak………………………………………………………. 

Cierpliwy jak…………………………………………………. 



Spokojny jak…………………………………………………. 

Leniwy jak…………………………………………………… 

Dokładny jak………………………………………………… 

Silny jak…………………………………………………….. 

 

 

KARTA PRACY- NAZWY ŚWIĄT 

 

Proszę uzupełnij nazwy świąt: 

 

Boże ………………………………… 

 

Wszystkich …………………………. 

 

Dzień B………………… i  Dz…………………….. 

 

Święto N……………………………………………. 

 

Święta W…………………………………………… 

 

Dzień Świętego W…………………………………… 

 

Dzień  N…………………………………………….. 

 



Dzień M…………………………………………… 

 

Dzień T…………………………………………… 

 

Święto Trzech…………………………………… 

KARTA PRACY- ŚLUSARZ, POETA I PISARZ 

 

Proszę uzupełnij zdania brakującymi wyrazami: 

Gazet, komputerze, metalu, książki, zamki, klucze, wiersze,   

 

 

Ślusarz wykonuje różne przedmioty z ……………………. 

 

Ślusarz naprawia……………………… 

 

Ślusarz dorabia ………………… do zamków.  

 

Poeta pisze…………………………….. 

 

Poeta dawniej pisał na maszynie, a dzisiaj pisze na……………………………. 

 

Pisarz pisze …………………….. dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.  

 

Pisarz pisze artykuły do ……………………………….. 



 

 

 

 

 

KARTA PRACY – CUDZYSŁÓW kl.2b 

 

Proszę uzupełnij brakujące miejsca odpowiednimi wyrazami 

 

„Kot w ……………………….” 

 

„ Gazeta ……………………….” 

 

„Nowa Trybuna ………………………..” 

 

„Akademia ………………   ………………….” 

 

„ Królewna………………………….” 

 

„Brzydkie………………………………” 

 

„Słownik ………………………………………..” 

 

„Encyklopedia……………………………..” 



 

„Podręcznik do ………………………………..” 

 

„Harry ………………………………” 

 

KARTA PRACY – PISOWNIA CZASOWNIKÓW Z –UJE W 

POŁĄCZENIU Z RZECZOWNIKIEM  

 

Proszę uzupełnij wolne miejsca w wyrazach cząstkami – uje, -uję, -ują, - 

ujecie, - ujesz 

 

Ania kup………… w sklepie mleko, ser i banany. 

Marzena rys………  krajobraz jesienny na brystolu. 

Chłopcy naśla……………… to, co robi ich nauczyciel na zajęciach 

wychowania fizycznego. 

Dziewczyny mal…………….  Ściany w swoim pokoju. 

Wy Panowie pak……………… dzisiaj swoje walizki, bo jutro jedziecie na 

wycieczkę. 

Alicja kser………….. dokumenty dla swojej koleżanki. 

Adrian druk……………… zdjęcia z podróży do Hiszpanii. 

Kobiety interes………….. się często wykonywaniem makijażu. 

Daniel przygotow…………….  Gulasz z warzyw na obiad. 

Aneta wykon………… pracę plastyczną na konkurs. 

Chłopcy z klasy 2A realiz……………. Zadanie zlecone przez wychowawcę.  

Widzę Olu, że kup………… nowe buty sportowe.  

 



 

 

 

 

 

KARTA PRACY – NAZWY ZAWODÓW Z ZAKOŃCZENIEM –ARZ, -

ERZ 

 

Proszę uzupełnij brakujące miejsca w nazwach zawodów: 

 

Mur…………… 

Mal…………… 

Gospod……………. 

Druk……………… 

Kuch………………. 

Ślusa…………….. 

Pis…………….. 

Stol……………….. 

Maryn………………. 

Żołni……………….. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

KARTA PRACY-PISOWNIA WIELKĄ LITERĄ: IMIONA, NAZWISKA, 

TYTUŁY 

  

Proszę uzupełnij brakujące miejsca odpowiednimi wyrazami: 

 

……………………………..Trojanowska 

Mateusz………………………………….. 

Szymon…………………………………. 

…………………….Myśliwiec 

Michał………………………………….. 

………………… Brzechwa 

Harry …………………………… 

Pan Ambroży ……………………….. 

Elżbieta……………………………….. 

„Akademia ………………… Kleksa” 

„Kajko i ……………………….” 

„………………….. Wyborcza” 

„Kubuś…………………………” 




