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32 LEKCJA 

Sławni Polacy
Ta lekcja przybliży Ci postaci sławnych Polaków z różnych czasów, także tych, którzy obecnie są 
rozpoznawani na arenie światowej. Poznasz słowa użyteczne przy tworzeniu biografii, a także związane 
z różnymi dyscyplinami. Ponadto czeka Cię powtórzenie czasu przeszłego oraz zapoznanie się z formą 
dokonaną i niedokonaną czasownika. 
Ez a lecke bemutatja neked a már elhunyt világhírű lengyel embereket, de megismered azokat is, akik 
a mai világban ismertek és híresek. Az életrajzukkal és a különböző tudományágakkal kapcsolatos 
szavakat is megtanulod, s ezenkívül újra átnézed az igék múlt idejét, és megismered a befejezett és 
befejezetlen igék alakjait. 
 

CZĘŚĆ A

ĆwiCZEniE 32.A.1

Proszę wysłuchać nagrania i powtórzyć. 

po polsku po węgiersku

urodzić się születni / megszületni

mieszkać lakni

żyć élni

ożenić się megnősülni

wyjść za mąż férjhez menni

umrzeć meghalni 

ĆwiCZEniE 32.A.2

Proszę wysłuchać nagrań i przeczytać notki biograficzne, a następnie po ponownym przesłuchaniu 
uzupełnić luki wyrazami z ramki.

pianista            styl             mieszkał                utwór               zachorował

 32.1

 32.2
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Fryderyk Chopin
Fryderyk Chopin był kompozytorem i pianistą. Urodził się w Polsce we wsi Żelazowa Wola na  

początku XIX wieku, ..................................... i uczył się w Warszawie. Był bardzo utalentowany.  
Komponował i koncertował już w wieku 8 lat. Po studiach Chopin zamieszkał w Paryżu. Pisał róż-
ne utwory: polonezy, etiudy, preludia, nokturny, mazurki... Jego kompozycje były bardzo modne,  
a .................. charakterystyczny i łatwy do identyfikacji. Był nazywany poetą fortepianu.

Chopin był patriotą – po ważnych wydarzeniach historycznych w Polsce napisał słynny 
....................... Etiuda rewolucyjna. Niestety Chopin często chorował, w końcu ............................. 
na gruźlicę i umarł w Paryżu w wieku 39 lat.

Latem co niedziela w parku Łazienki Królewskie w Warszawie pod pomnikiem Fryderyka  
Chopina odbywają się otwarte koncerty chopinowskie.

Co pięć lat w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbywa się prestiżowy Międzynarodowy 
Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Kilkanaście lat temu konkurs wygrał młody polski 
................................ Rafał Blechacz, który zbiera trofea i bardzo pozytywne opinie krytyków na 
całym świecie.

po polsku po węgiersku

pianista zongorista

wieś /we wsi falu / faluban

wiek század (itt a szövegben századot jelent, de jelenti 
azt is, hogy kor)

rozwijać się fejlődni

w wieku éves korban / évesen

mieszkał / zamieszkał lakott

pisał / napisał írt

był nazywany úgy nevezték, hogy …

patriota hazafi

słynny híres

chorować / zachorować betegnek lenni / megbetegedni

gruźlica tűdőbaj

Łazienki Królewskie Királyi fürdőpark

pomnik emlékmű

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Nemzetközi Zongoraverseny

wygrał megnyerte

zbierać gyűjteni

trofeum / trofea trófea / trófeák
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kapitanem            zagrał             grał                polskim               zdobywał

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski jest polskim sportowcem. To idol fanów piłki nożnej, nasz reprezentant 

na arenie światowej.
Robert urodził się w Warszawie. Jako dziecko najpierw ………………. w piłkę z kolegami, potem 

grał w klubach juniorskich, a następnie w znanych polskich klubach sportowych. W 2010 roku 
po raz pierwszy ......................... w niemieckim klubie Borussia Dortmund. Tam ................ kolejne 
puchary. To był też czas, kiedy ożenił się z Anną Stachurską, mistrzynią karate. Szczyt kariery 
to zwycięstwa z klubem Bayern Monachium, z którym zdobył Puchar UEFA Champions League 
w sezonie 2019/2020.

Robert jest obecnie ................................. reprezentacji Polski, a także najbardziej utytułowa-
nym ............................... piłkarzem w historii.

po polsku po węgiersku

piłka nożna  labdarúgás

arena światowa nemzetközi aréna

znany ismert

grać / zagrać játszani

zdobywać / zdobyć szerezni / megszerezni

mistrzyni bajnok (nőnem)

szczyt kariery  a karrier tetőpontja

zwycięstwo győzelem

obecnie  jelenleg

najbardziej a legjobb

utytułowany tituált

piłkarz  labdarúgó

 32.3
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pojechała            wyszła za mąż            profesorem            umarła

Maria Skłodowska-Curie
Polska fizyczka i  chemiczka, dwukrotna laureatka Nagrody Nobla. Urodziła się w  drugiej 

połowie XIX wieku w  Warszawie. Kiedy miała 23 lata, .............................................. do 
Paryża, żeby studiować matematykę i  fizykę na Sorbonie. Tam rozwinęła karierę naukową 
i .............................................. za naukowca Pierre’a Curie. Była prekursorką radiochemii. Odkryła 
dwa nowe pierwiastki – polon i rad. 

Została pierwszą kobietą ...................................................... na paryskiej Sorbonie. Chorowała 
na gruźlicę i chorobę popromienną, na które ..................................... . Żyła 67 lat.

po polsku po węgiersku

fizyczka  fizikus

chemiczka  kémikus

dwukrotna kétszeres

rozwinąć fejleszteni

odkryć feltalálni

pierwiastek elem

choroba popromienna sugárbetegség

ĆwiCZEniE 32.A.3

Na podstawie opisów z poprzedniego zadania proszę rozpoznać postacie i podpisać portrety. 

1. ..................................... 2. .....................................

3. ..................................... 4. .....................................

 32.4
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ĆwiCZEniE 32.A.4

Proszę zaznaczyć  : P – prawda, F – fałsz.

P F

1 Robert Lewandowski grał w klubie Borussia Dortmund.

2 Lewandowski jeszcze nie jest znanym piłkarzem.

3 Kiedy Fryderyk Chopin był dzieckiem, zamieszkał w Paryżu.

4 Rafał Blechacz to też polski pianista.

5 Maria Skłodowska-Curie była Francuzką, a wyszła za mąż za Polaka.

6 Skłodowska-Curie dwa razy zdobyła Nagrodę Nobla.

7 Maria Skłodowska-Curie była pierwszą kobietą profesorem na Sorbonie.

ĆwiCZEniE 32.A.5

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi słowami.

umarł        wyszła za mąż         zamieszkali         ożenił się         żyła          urodził się

Fryderyk Chopin ............................................. we wsi Żelazowa Wola.

Maria Skłodowska-Curie ............................................. za Pierre’a Curie. 

Robert Lewandowski ............................................. z Anną Stachurską.

I Fryderyk Chopin, i Maria Skłodowska-Curie urodzili się w Polsce, ale potem ......................................... 
w Paryżu.

Skłodowska-Curie ..................................... 67 lat.

Chopin ..................................... , kiedy miał 39 lat.

ĆwiCZEniE 32.A.6

Proszę odnaleźć postaci opisane w zadaniu 32.A.2 i połączyć ich nazwiska z odpowiednim opisem. 
Następnie proszę wysłuchać nagrania i znaleźć opisy pozostałych postaci.

po polsku po węgiersku

teoria heliocentryczna a heliocentrikus elmélet

opozycja demokratyczna demokratikus ellenzék

współczesny kortárs

 32.5
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papież pápa

pontyfikat pápaság

śmierć / po śmierci halál / a halál után

święty szent

Kościół katolicki A katolikus egyház

skoczek narciarski síugró

restauratorka vendéglős

gospodyni házigazda

1 Mikołaj Kopernik A Bohater opozycji w czasach komunizmu. Laureat 
Pokojowej Nagrody Nobla. Był prezydentem Polski.

2 Olga Tokarczuk B Wybitny polski kompozytor i pianista epoki 
romantyzmu.

3 Rafał Blechacz C Najbardziej utytułowany polski piłkarz w historii.

4 Fryderyk Chopin D Papież Polak. Jego pontyfikat trwał 27 lat.  
Święty Kościoła katolickiego.

5 Andrzej Sapkowski E
Jest celebrytką i restauratorką (ma kilka 

restauracji). W telewizji jest gospodynią programu 
„Kuchenne rewolucje”.

6 Jan Paweł II F Mistrz olimpijski, jeden z najlepszych skoczków 
narciarskich na świecie.

7  Kamil Stoch G Była polską chemiczką, która odkryła pierwiastki 
polon i rad. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla.

8 Lech Wałęsa H Jest polskim pianistą. Zbiera pozytywne opinie 
krytyków na świecie.

9 Magda Gessler I Polski astronom. Autor teorii heliocentrycznej. 
Żył w XVI wieku. 

10 Maria Skłodowska-Curie J Pisarka, laureatka Nagrody Nobla (rok 2018).

11 Robert Lewandowski K
Pisarz. Twórca sagi o Wiedźminie Geralcie. Popu-
larną adaptacją powieści jest serial „The Witcher”, 

który można oglądać na platformie Netflix.

Proszę wpisać litery pod numerami:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

B



32 LEKCJA   |  sLAwni poLACy 

Część B

ĆwiCZEniE 32.B.1

Proszę przeczytać tekst, zwracając uwagę na wyróżnione czasowniki. 

Janek obudził się dziś późno. Wczoraj wieczorem oglądał mecz i jadł kolację z kolegami. Nie zjadł 
do końca, bo zadzwonił telefon. To dzwoniła jego mama. 
– Czy zrobiłeś zakupy na następny dzień? – zapytała. 
Janek robił zakupy tego dnia rano. Kupował dużo rzeczy, ale nie kupił masła. A to pech! Ciastka 
maślane bez masła?! 
– Można ugotować dobrą zupę bez masła, ale ciasteczka maślane bez masła – to niemożliwe! – 
mama była zdenerwowana. – Przecież napisałam ci listę zakupów – zawsze pisała precyzyjnie, 
czego potrzebuje. 
Było już późno. Janek szybko poszedł do sklepu. Szedł niedługo, może 5 minut. Na szczęście sklep 
był jeszcze otwarty. Kupił masło i zadowolony wracał do kolegów, kiedy… zadzwonił telefon. To była 
jego siostra, która prosiła, żeby pojechał do niej do domu i nakarmił psa – ona była jeszcze w pracy. 
Janek nie wrócił do kolegów, pojechał taksówką do domu siostry. Jechał 15 minut. Nakarmił psa, 
wypił szklankę wody i wrócił do domu. Masło nie było już potrzebne. Mama upiekła inne ciastka. 
Janek był zmęczony. Umył się i poszedł spać. To był ciężki dzień.

(za)dzwonić hívni (felhívni)

pech balszerencse

ciastka / ciasteczka maślane sütemény / vajas sütemény

nakarmić megetetni

upiec megsütni

ĆwiCZEniE 32.B.2

Prawda (P) czy fałsz (F)?

P F

1 Janek jadł kolację, ale nie zjadł do końca. 

2 Janek nie zjadł kolacji do końca, bo zadzwoniła jego babcia. 

3 Na liście zakupów nie było masła.

4 Janek poszedł do sklepu rano i wieczorem. 

5 Janek pojechał taksówką do mieszkania siostry.

6 W mieszkaniu siostry Janek nakarmił psa i wypił szklankę wody.

7 Mama upiekła inne ciastka.

8 Janek był zmęczony, dlatego poszedł spać.
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 ĆwiCZEniE 32.B.3

Proszę przeczytać i uzupełnić dialog Janka 
a) z mamą, 
b) z siostrą.

sklep     upiec      kupiłeś     późno    masło  

– Halo, Janku, tu mama.

– Cześć mamo, co tam?

– Czy ............................ masło? Potrzebuję go, żeby ............................ ciasteczka.

– Oj… W domu nie ma masła?

– Nie ma! Na liście zakupów napisałam: ............................ Nie kupiłeś?!

– No nie, ale ............................ jeszcze jest otwarty. Idę kupić.

– To szybko, bo jest już bardzo ............................ !

pojechać     Dziękuję     Cześć     Jadę     jeszcze     nakarmić     nie jadł  

– Cześć Janku! 

– Kasia? …………….......…… !

– Mam prośbę  – muszę zostać …………….......…… w pracy, a jest już bardzo późno… 

   Niestety mój pies nic dzisiaj …………….......…… i…

– …i potrzebujesz, żeby …………….......…… i go …………….......…… ?

– Tak, proszę, czy to dla ciebie możliwe?

– No dobrze, trudno. …………….......……

– …………….......…… , jesteś super bratem!

– Tak, tak…

ĆwiCZEniE 32.B.4

Proszę ułożyć wydarzenia w kolejności chronologicznej.

A. Janek pojechał do mieszkania siostry, żeby nakarmić psa.
B. Janek umył się i poszedł spać.
C. Zadzwonił telefon. To była mama Janka.
D. Janek jadł kolację.
E. Zadzwoniła siostra Janka i poprosiła o pomoc.
F. Mama upiekła inne ciasteczka. 
G. Janek wrócił do domu.
H. Janek wracał do kolegów.
I. Janek poszedł do sklepu po masło.

1. D 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 6. ... 7. ... 8. ... 9. ...

a

b
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Część C

ĆwiCZEniE 32.C.1

Na podstawie tekstu o Janku proszę dopisać do wymienionych czasowników ich formę dokonaną. 
(Forma czasowników jak w przykładzie – 3 osoba, lp, rodzaj męski, czas przeszły). 
 

jadł .........................................

robił .........................................

wracał .........................................

kupował .........................................

pisał .........................................

karmił nakarmił

szedł .........................................

jechał .........................................

prosił poprosił

dzwonił .........................................

pytał zapytał

piekł .........................................

pił wypił

mył się umył się

CZASOWNIKI DOKONANE I NIEDOKONANE
Czasowniki w czasie przeszłym mogą mieć dwie formy – dokonaną i niedokonaną. Forma dokonana 
informuje nas o czynności skończonej, np. Zjadł zupę. Forma niedokonana oznacza czynność, która 
trwała, ale nie wiemy, czy została skończona, np. Wczoraj jadł zupę. (ale czy skończył?).
Tworzenie par aspektowych (forma dokonana i niedokonana czasownika) nie jest regularne. Zwykle do 
formy dokonanej dodaje się prefiks, m.in. z-, za- na-, u-, do-, po-, wy- …, ale nie zawsze. Niektórych form 
trzeba się nauczyć.
Forma niedokonana może łączyć się z przysłówkiem częstotliwości, np. często pisał listy, rzadko robił 
zakupy, zwykle pił wodę, zawsze mył owoce, czasami jechał do rodziców…

W  tabelce znajdziesz zestawienie najbardziej popularnych par czasowników dotyczących życia 
codziennego (formy bezokolicznika).

A befejezett és a befejezetlen igék
Múlt időben az igéknek két alakja lehet – befejezett és befejezetlen. A befejezett forma a befejezett 
tevékenységről tájékoztat minket, például Megettem a levest. A befejezetlen forma olyan tevékenységről 
szól, ami folyamatosan tart, de nem tudjuk, hogy mikor fejeződőtt be ez a tevékenység, s egyáltalán, 
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hogy befejeződőtt -e ez a tevékenység, például Tegnap levest evett. (de befejezte vagy sem?)
Az aspektuspárok teremtése (a  befejezett és a  befejezetlen igék) nem szabályozott. Általában 
a befejezett formához az igéhez a z-, za-, na-, u-, do-, po-, wy-… igekötőket csatoljuk, de nem mindig. 
Néhányat meg kell tanulni kívülről. 
A befejezetlen formához a mondatban a gyakoriság kifejezésére használt határozószavakat használjuk, 
például często pisał listy, rzadko robił zakupy, zwykle pił wodę, zawsze mył owoce, czasami jechał do 
rodziców… .

Az alábbi táblázatban találod meg a mindennapi életben gyakran használt aspektuspárokat (az igék 
főnévi igenévvel szerepelnek). 

forma niedokonana forma dokonana

jeść zjeść

robić zrobić

wracać wrócić

kupować kupić

pisać napisać

karmić nakarmić

iść pójść

jechać pojechać

prosić poprosić

dzwonić zadzwonić

słuchać posłuchać

pytać zapytać

piec upiec

gotować ugotować

pić wypić

myć (się) umyć (się)

czytać przeczytać

ubierać (się) ubrać (się)

czesać (się) uczesać (się)

przygotowywać (się) przygotować (się)

zasypiać zasnąć
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ĆwiCZEniE 32.C.2

Proszę przeczytać i nauczyć się odmiany w czasie przeszłym czasowników ruchu iść (pójść) oraz 
jechać (pojechać). W formie dokonanej wszędzie występuje prefiks po-.
Olvasd el, és tanuld meg az iść (pójść) – gyalog menni (elmenni)-, valamint a jechać (pojechać) - menni 
(elmenni) közlekedési eszközzel - igék ragozását. Az ige befejezett formájában található meg a po- 
igekötő. 

ĆwiCZEniE 32.C.3

Proszę wstawić odpowiednią formę czasowników: iść, pójść, jechać, pojechać.

1. Anna ........................................... (pójść) do szkoły.

2. Piotr ........................................... (pojechać) do pracy.

3. Długo ........................................... (my – iść), bo spotkaliśmy koleżankę.

4. Czy wy ........................................... (pojechać) do sklepu samochodem?

5. Dlaczego oni ........................................... (jechać) rowerami, a nie autobusem?

6. Państwo Kowalscy ........................................... (pójść) do teatru.

7. Pani Alina ........................................... (jechać) rowerem, kiedy zadzwonił telefon.

IŚĆ (PÓJŚĆ)

ja szłam 
(poszłam) my szłyśmy ja szedłem 

(poszedłem) my
…………...………

ty szłaś wy …………...……… ty …………...……… wy szliście

ona
…………...……… one szły

on
szedł

oni
szli

pani pan panowie
państwo

JECHAĆ (POJECHAĆ)

ja jechałam 
(pojechałam) my

…………...………
ja jechałem

(pojechałem) my jechaliśmy

ty …………...……… wy jechałyście ty …………...……… wy …………...………

ona
jechała one jechały

on
…………...………

oni
jechali

pani pan panowie
państwo
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8. Karol i Franek ................................................ (pojechać) na spotkanie z Tomkiem.

9. Agnieszko, czy ty ................................................ (iść) dzisiaj ulicą Długą?

10. One na pewno ................................................ (pojechać) autobusem. 

ĆwiCZEniE 32.C.4

Proszę zapisać pod ćwiczeniem osoby, które skończyły wykonywane czynności.
A feladat alá írd oda annak a személynek a nevét, aki az adott tevékenységet végezte el. 
 
Osoba A: Umyłam włosy i uczesałam się.
Osoba B: Piłam dziś bardzo dobrą kawę.
Osoba C: Wieczorem wracałem do domu z bratem.
Osoba D: Nakarmiłem dzieci i poszedłem spać.
Osoba E: Poprosiłam prezesa o dwa dni urlopu.
Osoba F: Upiekłem ciastka maślane.
Osoba G: Wczoraj kupowałam piękne kwiaty.

Osoba: A, ..............................................................................

ĆwiCZEniE 32.C.5

W poniższym tekście proszę zamienić formę dokonaną na niedokonaną. 

Co zrobiła dziś Kasia?
Dziś Kasia zrobiła śniadanie. Potem kupiła bilet i pojechała autobusem do firmy. Tam napisała 
plan prezentacji, przeczytała wiadomości i wypiła kawę. W domu zjadła obiad i posłuchała muzyki. 
Wieczorem poszła na spacer z psem. O 22.00 zasnęła.

Co robiła dziś Kasia? 

Dziś Kasia ......................... śniadanie. Potem ........................ bilet i ........................ autobusem do firmy. 

Tam ........................... plan prezentacji, ........................... wiadomości i ........................... kawę. 

W domu ........................ obiad i ......................... muzyki. Wieczorem ........................... na spacer z psem.

O 22.00 zasypiała.



32 LEKCJA   |  sLAwni poLACy 

ĆwiCZEniE 32.C.6

Proszę napisać, co robiłaś/ robiłeś wczoraj. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

 Teraz proszę napisać, co zrobiłaś/ zrobiłeś wczoraj. 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................
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JEŚLi dZiŚ mAsZ tyLKo 5 minut…

Posłuchaj nagrania, powtórz na głos i zapamiętaj.

Sławni Polacy: Híres lengyelek:

Fryderyk Chopin – pianista i kompozytor Fryderyk Chopin – zongorista és zeneszerző

Maria Skłodowska-Curie – chemiczka, dwukrotna 
laureatka Nagrody Nobla

Maria Skłodowska-Curie – kémikus, kétszeres 
Nobel-díjas

Robert Lewandowski – najlepszy w historii 
polski piłkarz

Robert Lewandowski – a történelem legjobb 
lengyel labdarúgója

Lech Wałęsa – prezydent (1990–1995), 
laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Lech Wałęsa – köztársasági elnök (1990–1995), 
Béke Nobel-díjas

Jan Paweł II – papież Polak. 
Święty Kościoła katolickiego

Jan Paweł II – lengyel pápa.
A Katolikus Egyház szentje

Olga Tokarczuk – pisarka, laureatka 
Literackiej Nagrody Nobla 2018

Olga Tokarczuk – írónő, irodalmi Nobel-díjas 2018

Kamil Stoch – mistrz skoków narciarskich Kamil Stoch – bajnok a síugrásban

Mikołaj Kopernik – astronom, fizyk i matematyk,  
twórca teorii heliocentrycznej, XVI wiek

Mikołaj Kopernik – csillagász, fizikus és matema-
tikus,  a heliocentrikus elmélet alkotója, XVI század

Andrzej Sapkowski – współczesny polski pisarz, 
autor powieści fantastycznych

Andrzej Sapkowski – kortárs lengyel író, a fantasy 
regények szerzője

Magda Gessler – celebrytka i restauratorka Magda Gessler – hires sztár és vendéglős
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32. sLAwni poLACy / hírEs LEngyELEK

Ćwiczenie 32.A.2 
Fryderyk Chopin –  mieszkał, styl, utwór, zachorował, pianista
Robert Lewandowski – grał, zagrał, zdobywał, zdobył, kapitanem, polskim
Maria Skłodowska-Curie – pojechała, wyszła za mąż, profesorem, umarła

Ćwiczenie 32.A.3
1.Maria Skłodowska-Curie, 2. Fryderyk Chopin, 3. Robert Lewandowski, 4. Rafał Blechacz

Ćwiczenie 32.A.4
1. P, 2. F, 3. F, 4. P, 5. F, 6. P, 7. P 

Ćwiczenie 32.A.5
urodził się, wyszła za mąż, ożenił się, zamieszkali, żyła, umarł

Ćwiczenie 32.A.6
1. I, 2. J, 3. H, 4. B, 5. K., 6. D, 7. F, 8. A, 9. E, 10. G, 11. C

Ćwiczenie 32.B.2
1. P, 2. F, 3. F, 4. P, 5. P, 6. P, 7. P, 8. P

Ćwiczenie 32.B.3
a) kupiłeś, upiec, masło, sklep, późno
b) Cześć, jeszcze, nie jadł, pojechać, nakarmić, Jadę, Dziękuję

Ćwiczenie 32.B.4

1. D 2. C 3. I 4. H 5. E 6. A 7. G 8. F 9. B

1. Janek jadł kolację.
2. Zadzwonił telefon. To była mama Janka.
3. Janek poszedł do sklepu po masło.
4. Janek wracał do kolegów.
5. Zadzwoniła siostra Janka i poprosiła o pomoc.
6. Janek pojechał do mieszkania siostry, żeby nakarmić psa.
7. Janek wrócił do domu.
8. Mama upiekła inne ciasteczka.
9. Janek umył się i poszedł spać.

Ćwiczenie 32.C.1

jadł zjadł

robił zrobił

wracał wrócił

kupował kupił

pisał napisał

karmił nakarmił
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szedł poszedł

jechał pojechał

prosił poprosił

dzwonił zadzwonił

pytał zapytał

piekł upiekł

pił wypił

mył się umył się

Ćwiczenie 32.C.3
1. poszła
2. pojechał
3. szliśmy
4. pojechaliście
5. jechali

6. poszli
7. jechała
8. pojechali
9. szłaś
10. pojechały 

Ćwiczenie 32.C.4
Osoba: A, D, E, F

Ćwiczenie 32.C.5
robiła, kupowała, jechała, pisała, czytała, piła, jadła, słuchała, szła
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