
AKCJA „SŁÓWKA I ZDANIA TO ŁATWE ZADANIA” 

 

 
klasa 

II zestaw-północ, wróżka, rzeczywiście 

 
ZDANIA 

2a Słyszałam, że dobra wróżka rzeczywiście mieszka na dalekiej 
północy. 

2b W bajce o Kopciuszku wróżka rzeczywiście zaczarowała 
dziewczynkę i kazała wrócić jej z balu o północy. 

2c W bajce o Kopciuszku rzeczywiście po północy czary wróżki straciły 
moc. 

3a Kiedy szłam na północ to spotkałam wróżkę i przekonałam się, że 
one rzeczywiście istnieją. 

3b Rzeczywiście, za górami, za lasami na dalekiej północy żyją dobre 
wróżki. 

3c Czy rzeczywiście o północy można spotkać wróżkę? 
 

 
klasa 

II zestaw-wrzucić, na pewno, humor 
 

ZDANIA 
4a Wrzuć na luz, a na pewno będziesz miał dobry humor. 

 

4b Gdy jest zimno i jest mi źle, idę do kuchni zrobić sobie pyszne 
kakao, a gdy wrzucę na wierzch piankę, to na pewno poprawi mi się 
humor. 

5a Kiedy wrzucisz do puszki Orkiestry Świątecznej Pomocy pieniążka, 
na pewno będziesz mieć dobry humor. 

5b Dzisiaj mam dobry humor i na pewno pójdę na pocztę, żeby wrzucić 
list do skrzynki. 

5c Wrzuć wafelka do plecaka kolegi a na pewno będzie miał dobry 
humor. 

5d Na pewno w drugiej rundzie, drużyna Krzysztofa wyzuci piłkę do 
kosza za pięć punktów, co sprawi, że poprawi im się humor. 

5e Na pewno poprawi mi się humor, gdy wrzucę piłkę do kosza. 
 

5f Gdy będziemy wrzucać śmieci do odpowiednich pojemników, to 
"Pani Ziemia" na pewno będzie miała dobry humor. 

5g Moja koleżanka powiedziała mi, że wróżki rzeczywiście istnieją  
i wie, że na północy Grenlandii. 

5h Gdy masz zły humor, to na pewno nie chce Ci się wyrzucać śmieci. 



6a Na pewno będę miał dobry humor, gdy uda mi się wrzucić piłkę do 
kosza. 

6b Gdy wrzucę zdjęcie na Facebooka, na pewno będę miał dużo lajków 
i dobry humor. 

6c Nasza klasa na pewno wrzuci pieniądze na zbiórkę dla 
potrzebujących dzieci, żeby miały dobry humor i lepiej im się żyło. 

6d Ten kto wrzucił piłkę do kosza na pewno będzie miał bardzo dobry 
humor. 

6e Wrzuciłem piłkę do kosza i na pewno moja drużyna będzie miała 
dobry humor. 

 

 


