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Zadanie 1. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem podane w tabelce for-
my przymiotników charakteryzujących osoby: 

ambitny ambitna ambitne ambitni ambitne 
biedny biedna biedne biedni biedne 
ciekawy ciekawa ciekawe ciekawi ciekawe 
elegancki elegancka eleganckie eleganccy eleganckie 
flegmatyczny flegmatyczna flegmatyczne flegmatyczni flegmatyczne 
głupi głupia głupie głupi głupie 
hałaśliwy hałaśliwa hałaśliwe hałaśliwi hałaśliwe 
inteligentny inteligentna inteligentne inteligentni inteligentne 
japoński japońska japońskie japońscy japońskie 
kulturalny kulturalna kulturalne kulturalni kulturalne 
leniwy leniwa leniwe leniwi leniwe 
ładny ładna ładne ładni ładne 
mądry mądra mądre mądrzy mądre 
niski niska niskie niscy niskie 
odważny odważna odważne odważni odważne 
pracowity pracowita pracowite pracowici pracowite 
radosny radosna radosne radośni radosne 
systematyczny systematyczna systematyczne systematyczni systematyczne 
szczupły szczupła szczupłe szczupli szczupłe 
tchórzliwy tchórzliwa tchórzliwe tchórzliwi tchórzliwe 
uprzejmy uprzejma uprzejme uprzejmi uprzejme 
wysoki wysoka wysokie wysocy wysokie 
zdolny zdolna zdolne zdolni zdolne 
życzliwy życzliwa życzliwe życzliwi życzliwe 
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Zadanie 2. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem podane pary i trójki 
wyrazowe, zwracając szczególną uwagę na wymowę obecnych w nich samo-
głosek [y], [i], [e]: 

a) ambitny – ambitni, być – bić, byłem – biłem, ciekawy – ciekawi, chłopy – 
chłopi, dymy – dymi, egocentryczny – egocentryczni, finansowy – finansowi, 
gruby – grubi, histeryczny – histeryczni, inteligentny – inteligentni, jedwabny 
– jedwabni, kolorowy – kolorowi, kupy – kupi, lisy – lisi, łatwowierny – 
łatwowierni, małpy – małpi, miny – mini, myły – miły, nocny – nocni, odbyć 
– odbić, optymistyczny – optymistyczni, pyk – pik, pyka – pika, pył – pił, 
pyłki – piłki, pysk – pisk, rany – rani, ryby – rybi, snoby – snobi, sny – śni, 
tykać – tikać, wyć – wić, wyje – wije, wydać – widać, żaby – żabi; 

b) byczek – beczek, byle – bele, cyna – cena, dyski – deski, gryka – greka, ja-
sny – jasne, Krym – krem, kryty – krety, motyl – motel, placyk – placek, 
pożyczka – porzeczka, prycz – precz!, przybyć – przebyć, przybywać – 
przebywać, przygotować – przegotować, przygotowana – przegotowana, 
przyjazd – przejazd, przyjść – przejść, przymierzyć – przemierzyć, przypis 
– przepis, przypisać – przepisać, przypłynąć – przepłynąć, przyprawa – 
przeprawa, przyrosty – przerosty, przysiąść się – przesiąść się, przyszłość – 
przeszłość, przytaczać – przetaczać, przytrzymać – przetrzymać, przywró-
cić – przewrócić, pycha – pecha, syn – sen, ty – te, tyczka – teczka, wyjście 
– wejście, wyjść – wejść, złoty – złote; 

c) bicz – becz!, bis – bez, bez liku – bez leku, cicha – cecha, Ira – era, liczyć – 
leczyć, lin – len, mdlić – mdleć, mi – me, miga – mega, mir – mer, rybik – 
rybek, wacik – Wacek, woli – wole. 

Zadanie 3. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem wyrazy, zwracając 
szczególną uwagę na wymowę głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych: 

a) arbuz – arbuza, brydż – brydża, cesarz – cesarza, chleb – chleba, czołg – 
czołgu, dialog – dialogu, ekolog – ekologa, Francuz – Francuza, ginekolog 
– ginekologa, hazard – hazardu, iloraz – ilorazu, Jakub – Jakuba, ksiądz – 
księdza, lekarz – lekarza, łabędź – łabędzia, miód – miodu, niedźwiedź – 
niedźwiedzia, obiad – obiadu, pociąg – pociągu, rycerz – rycerza, staw – 
stawu, szereg – szeregu, śledź – śledzia, talerz – talerza, urząd – urzędu, 
więź – więzi, zlew – zlewu, żołądź – żołędzia; 

b) Arabowie, arabski, bluzka, bluzeczka, ciężarowy, ciężarówka, czerwony, 
czwartek, dachowy, dachówka, gruby, grubszy, koszykówka, książka, ksią-
żeczka, kwiecień, kwiat, kreda, kredka, lekarstwo, lodówka, ławka, ławnik, 
łyżeczka, łyżka, łyżwy, łyżwiarstwo, naprzeciwko, narciarstwo, odkurzacz, 
pomadka, przed, przedłużacz, przedwczoraj, przez, rękaw, rękawiczka, 
siatkówka, sweter, torba, torebka, truskawka, wchodzić, wczoraj, woda, 
wódka, wtorek, wychodzić, zabawa, zabawka, zawsze, żaba, żabka;  
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c) baba – papa, babcie – papcie, bal – pal, bary – pary, bas – pas, bić – pić, 
biec – piec, bowiem – powiem, buciki – budziki, buty – budy, był – pył, 
ciało – działo, cień – dzień, czemu – dżemu, dam – tam, dama – tama, da-
nie – tanie, dom – tom, dzień – cień, duża – dusza, faza – waza, frak – 
wrak, głos – kłos, goić – koić, goń! – koń, gość – kość, góra – kura, grupy – 
gruby, gruszki – kruszki, grzywa – krzywa, kary – gary, kra – gra, Kreta – 
Greta, kłosić – głosić, klon – glon, kłąb – głąb, kody – koty, koza – kosa, 
kropla – grobla, lata – lada, lice – lidze, maty – mady, medal – metal, mło-
dy – młoty, noże – nosze, nodze – noce, tata – data, tomek – domek, padać 
– badać, pal – bal, półka – bułka, rada – rata, rogu – roku, róża – rusza, sera 
– zera, siedzi – sieci, sieje – zieje, sowa – sofa, szuka – żuka, trawi – trafi, 
użyć – uszyć, wada – wata, wiedzy – wiecy, wieża – wiesza, wybrać – wy-
prać, żal – szal, życie – szycie, żyto – szyto;  

d) bieda – pieta, bluzy – plusy, bosa – poza, butla – pudla, doki – togi, drze – 
trze, drogi – troki, duża – tusza, dwór – twór, fason – wazon, gazda – kasta, 
kasza – gaża, kawa – gafa, krupy – gruby, nuci – nudzi, przytula – brzydu-
la, pluskam – bluzgam, psy – bzy, skrzepnie – zgrzebnie, skupiony – zgu-
biony, słodzi – złoci, spada – zbada, stań – zdań, starł – zdarł, strój – zdrój, 
tropimy – drobimy, trzaski – drzazgi, wozy – fosy, zbić – spić, zdrada – 
strata, zdrowa – strofa, zdzierać – ścierać.  

Zadanie 4. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem wyrazy z [w] i [v]: 
a) łabędź, łacina, ładny, ładowarka, łańcuszek, łata, łatwy, ławka, łąka, łokieć, 

łopata, łódka, Łódź, łóżko, Łucja, łupież, łysy, łyżeczka, łyżka;  
b) admirał, bułka, cło, czoło, chłopiec, długopis, Ełk, fiołek, gardło, hełm, 

igła, jodła, kiełbasa, Lesław, łazienka, masło, nałóg, ołówek, piłka, reguła, 
sałata, szkoła, tłumaczyć, układać, włosy, złoty, żółtko; 

c) anioł, banał, cymbał, diabeł, europoseł, finał, generał, hejnał, interwał, ko-
ściół, morał, nominał, osioł, Paweł, regał, stół, trybunał, upał, węzeł, zawał; 

d) wafelek, wagon, wakacje, walentynki, walizka, wanna, Warszawa, wata, 
ważny, wąsy, wchodzić, wejście, wersalka, wesele, wnuczka, wnuk, woda, 
worek, wódka, wóz, wózek, wujek, wychodzić, wyraz, wyraźnie; 

e) awantura, biwak, cytrynowy, człowiek, dywan, Ewa, faworki, gwarancja, 
hurtownia, Iwona, jedwab, kawa, lewo, łatwy, owoce, piwo, rower, siłow-
nia, tramwaj, uwaga, warzywa, zdrowy, żółwie; 

f) bałwan, bawełna, bezołowiowa, bezwładnie, bezzwłocznie, bławatek, bły-
skawica, chałwa, chwała, głowa, główny, ława, łowić, łyżwiarstwo, łyżwy, 
niewłaściwy, niezwłocznie, obezwładnić, ołówek, owłosiony, pływać, pły-
wak, pływalnia, pocałować, połowa, połowiczny, połówka, powidła, prze-
ciwmgłowy, słowik, słownik, słowny, słowo, Suwałki, wełna, wełniany, 
własny, Wałbrzych, wałbrzyski, Wałcz, wałek, wałęsać się, wałkoń, wał-
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kownica, Wełtawa, wełna, wełniany, wielbłąd, wiosło, władca, władować, 
Władysław, Władysławowo, Władywostok, Władzia, władza, włamać się, 
włamywacz, własnościowy, właściciel, właściwie, właśnie, włączyć, Wło-
dzimierz, Włodek, włos, wołać, wół, wykład, wyładowywać, wyłączyć, 
wywołać, wywoływać, żółwie. 

Zadanie 5. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem wyrazy z [l] i [l’]: 
a) albo, bilet, cebula, czekolada, chleb, daleko, Elbląg, fotel, galaretka, halo, 

iloraz, jeleń, kalendarz, lekarz, mleko, naleśnik, olej, palec, rolnik, samolot, 
szklanka, ślub, telefon, ulgowy, widelec, zapalniczka, żelazo, żeglarz;  

b) alibi, biblioteka, Cecylia, deklinacja, Eliza, filiżanka, golić się, helikopter, 
Iliada, jelito, kolizja, literatura, oliwka, policjant, realista, solista, szalik, 
śliwka, tablica, ulica, walizka, zaliczka, żarliwy; 

c) Aleksandra, balon, cebula, dlaczego, Elżbieta, filozof, galeria, hotel, iloraz, 
jubiler, kalkulator, lalka, malarz, niedziela, oglądać, plecak, rolada, sola-
rium, szpital, talerz, ul, walentynki, zielony; 

d) aleja, aligator, blisko, blondynka, Celina, delicje, dolina, dolny, Ela, film, 
filiżanka, glina, Gliwice, golarka, golf, golonka, iloczyn, Ilona, kaszel, kla-
sa, klucz, kolega, koleżanka, kolarstwo, kolorowy, kotlet, koszula, lato, le-
żeć, liczyć, lilia, linijka, list, listonosz, listopad, lizak, lody, luty, milczeć, 
nauczyciel, niedaleko, palić, plecy, podkoszulek, politechnika, portfel, 
przedszkole, pośladki, śliczny, ślimak, śliski, ślizgawka, ślad, ślamazara, te-
lewizja, zaliczenie, żyletka. 

Zadanie 6. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem wyrazy z [r] i [l]: 
a) aspiryna, brat, cytryna, czwartek, ćwierć, dobry, ekran, firanka, garnek, histo-

ryk, Irena, jogurt, krawat, latarka, ładowarka, mrówka, narty, opera, peron, 
rogalik, serce, szyfr, środek, trawa, ubranie, wtorek, zebra, źrebię, żyrafa; 

b) alfabet, balet, cebula, czekolada, Ćmielów, daktyl, element, flet, glina, He-
lena, Iliada, jeleń, kapelusz, lody, mleko, naleśnik, olej, Polska, rolnik, sól, 
szelki, śliwka, tulipan, ulica, walizka, zwolnienie, źle, żaglówka; 

c) alarm, bransoletka, cyrkiel, Czarnobyl, ćwierćfinalista, deskorolka, endo-
krynolog, filharmonia, galanteria, hydraulik, inhalator, Jerozolima, kalory-
fer, lornetka, malarstwo, neurolog, okulary, parasol, rewolwer, skrupulatny, 
szarlotka, Świerklany, turbulencje, ultradźwięk, wentylator, zakreślacz, 
źródlany, żyrandol; 

d) ara – Ala, bar – bal, baron – balon, bór – ból, biret – bilet, brat – blat, chra-
pać – chlapać, chrapie – chlapie, dar – dal, era – Ela, fraki – flaki, fraczki – 
flaczki, w firmie – w filmie, hurra – hula, Jurek – Julek, kran – klan, kratka 
– klatka, kora – cola, kufer – kufel, kura – kula, krucze – klucze, kurka – 
kulka, o Koranie – o kolanie, lektor – rektor, mentor – mentol, rada – lada, 
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rak – lak, rama – lama, rampa – lampa, rola – Lola, rola – Lora, rok – lok, 
roczek – loczek, rufa – lufa, rura – lura, par – pal, pora – pola, pruć – pluć, 
pruje – pluje, rany – lany, Tora – Tola, tren – tlen, zakręć – zaklęć, żar – 
żal, żer – żel. 

Zadanie 7. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem wyrazy z [r]: 
a) rabat, rachunek, radio, rajd, rafa, rakieta, ramię, ranek, ratusz, regał, ręka, 

rękaw, rękawiczka, robak, rodzice, rodzina, robić, rok, rolnik, Rosja, rosół, 
rozmiar, rudy, ruszać, rybak, rysunek; 

b) arbuz, burak, centrum, czerwiec, ćwiartka, dezodorant, ekierka, futro, 
gruszka, historyk, Irek, jogurt, korek, lusterko, łyżwiarstwo, mróz, narciar-
stwo, obraz, pierścionek, rezerwacja, serek, szerszeń, środa, truskawka, 
urolog, winogrona, zegarek, źródło, żur; 

c) aktor, bokser, cukier, deser, eliksir, filar, gangster, humor, inżynier, jubiler, 
komputer, lakier, łagier, monitor, numer, oficer, pomidor, ser, szwagier, 
śpiwór, toster, ubiór, wieczór, zegar, żubr; 

d) administrator, abrakadabra, Barbara, drukarka, fryzjerka, garnitur, hierar-
chia, imperator, juror, karoseria, literatura, morderca, narciarstwo, order, 
portret, rabarbar, rower, srebro, termometr, wróżbiarka, zamrażarka. 

Zadanie 8. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem podane wyrazy, zwra-
cając szczególną uwagę na wymowę głosek dziąsłowych [č], [š, [ž], [Q] oraz 
środkowojęzykowych (miękkich) [ć], [ś], [ź], [1]: 

a) apteczka, boczek, czapka, chusteczka, doniczka, dziewczyna, Estończyk, 
flaczki, gorączka, haczyk, identyczny, Japończyk, klucz, liczydło, łączyć, 
mleczko, naczynia, oczy, poczta, roczek, styczeń, teczka, uczeń, widelczyk, 
zapalniczka, źrebaczek, żuczek; apaszka, broszka, czaszka, daszek, Euze-
biusz, fiszka, gruszka, Hiszpania, Janusz, kasza, Leszek, Łukasz, mysz, na-
szyjnik, oszust, puszka, ratusz, suszarka, szalik, tusz, uszy, wesz, zeszyt; 
abażur, biżuteria, ciężarówka, dyliżans, etażerka, filiżanka, grzyby, hydro-
żel, inżynier, jarzyny, kałuża, leżak, łyżwy, morze, nożyce, odkurzacz, po-
żar, róża, samorząd, talerzyk, urzędnik, warzywa, zwierzę, żywopłot; ada-
dżio, bandżo, brydżyk, drożdże, drożdżówka, dżdżownica, dżem, dżojstik, 
gadżet, handżar, hidżra, jeżdżenie, kindżał, maharadża, menadżer, miaż-
dżyca, mudżahedin, móżdżek, nadjeżdżać, pidżama, sandżak, śródmóżdże, 
ujeżdżać, wyjeżdżać, zjeżdżać; 

b) aparacik, babcia, ciocia, dowcip, etacik, flecik, gwałciciel, hafciarka, iryto-
wać, jechać, kwiecień, lecieć, łacina, maciora, naciskać, odcisk, pociąg, 
rtęć, solić, trucizna, uciekać, wycinanka, zbierać, źrebięciarnia, życie; Asia, 
Basia, grosik, jesień, książka, leśny, łasica, maślanka, naleśnik, osiem, pro-
się, ryś, siatkówka, siłownia, śliwka, ściana, taśma, usiąść, wiśnia, Zosia, 
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żabusia; buzia, cudzoziemiec, dowozić, guzik, jezioro, koziołek, luźny, ła-
zienka, mroźny, nizina, opóźnienie, poziomka, raźnie, rzeźba, spóźnienie, 
tuzin, ugryziony, woźny, zima, źrebię; Andzia, budzik, chodzik, dziadek, 
godzina, idzie, jeździec, kadzidło, lodziarnia, łodzie, młodzież, niedźwiedź, 
oddział, październik, rodzina, sędzia, śledzik, trądzik, urodziny, wiedźma, 
zdzierać, źdźbło; 

c) czereśnia, iść, jeździć, leżeć, liczyć, mieszkać, nauczyciel, wcześnie, odpo-
czywać, podróżować, skrzyżowanie, sprzątać, szczupły, szczoteczka, sprzą-
taczka, szukać, tańczyć, uczyć się, wrzesień, wycieraczka, płaszcz, szczur, 
wycieczka, deszcz, dreszcze; 

d) bicz – bić, boczek – bociek, czapka – ciapka, czele – ciele, czeszę się – cie-
szę się, czuła – ciuła, działacz – działać, gracze – gracie, kaczy – kaci, lecz 
– leć!, leczysz – lecisz, maczek – Maciek, miecz – mieć, odkurzacz – odku-
rzać, opiekacz – opiekać, oracz – orać, paczka – paćka, płacz – płać!, 
począć – pociąć, pracz – prać, prócz – pruć, przedłużacz – przedłużać, spa-
wacz – spawać, starcze! – starcie, tkacz – tkać, zaczeka – zacieka, zakre-
ślacz – zakreślać, zdobycz – zdobyć; basza – Basia, dusz – duś!, kasza – 
Kasia, kosz – koś!, pieszy – piesi, proszę – prosię, róż – Ruś, rusz! – Ruś, 
ryż – ryś, szew – siew, szyna – sina, szyta – sita.  

Zadanie 9. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem podane wyrazy, zwra-
cając szczególną uwagę na wymowę głosek zębowych zmiękczonych [c’], 
[s’], [z’] i środkowojęzykowych (miękkich) [ć], [ś], [ź]: 

a) aukcja, Beocja, cif, cilit, cis [muz.], cito, citroen, dekoracja, elegancja, 
Francja, Grecja, hibernacja, incipit, jurysdykcja, kolacja, lekcja, oracja, po-
licja, restauracja, sytuacja, tradycja, ubikacja, wentylacja; babcia, ciasto, ci-
chy, ciebie, ciemny, cienki, ciepło, cieszyć się, cię, ciężarówka, ciężki, cis 
[bot.], cisza, ciśnienie, ciocia, kwiecień, narciarstwo, płacić, skręcić; 

b) cosinus, depresja, eliksir, epsilon, Helsinki, maksimum, pepsi, Rossini, si-
los, silikon, Sinatra, singiel, sigma, Singapur, sinolog, sinologia, sinus, si-
nusoida, sirocco, sjesta, taxi; Asia, Basia, czereśnia, Kasia, książka, księ-
garnia, księżyc, musieć, osiem, psikus, seksista, siedem, siedzieć, sierpień, 
siatkówka, sikawka, sikorka, silnik, silny, siła, siłownia, siniak, siostra, sit-
ko, siwy, śnieg, wiśnia, wrzesień; 

c) Azja, dezintegrować, elizja, fantazja, Gruzja, katharsis, mimesis, muezin, 
musical, nemezis, okazja, telewizja, Zanzibar, zidentyfikowany, zignoro-
wać, Zimbabwe, zinterpretować, zjadliwy, wizir; buzia, Kazik, październik, 
zimować, tuzin, wyrazisty, ziarno, zieleń, zielony, ziemia, ziemniak, zima, 
zimno, zioła, ziołowy; 

d) babcia, cif, sierpień, sinus, buzia, Zimbabwe, citroen, ciasto, ciocia, cilit, 
siedem, silnik, sigma, singiel, kwiecień, cito, narciarstwo, Zanzibar, zima, 
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tuzin, płacić, skręcić, książka, silos, taxi, księgarnia, buzia, ciepło, silikon, 
księżyc, miesiąc, sinolog, osiem, ziemia, zielony, siłownia, silan, siostra, 
sitko, cosinus. 

Zadanie 10. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem podane wyrazy zawie-
rające głoski [b] i/lub [v]: 

a) albo, banan, cebula, dobry, embrion, fabryka, gruby, hańba, Ibrahim, jabł-
ko, kiełbasa, lambada, łabędź, meble, niebo, obłok, podbródek, robot, sobo-
ta, szlaban, ślubny, torba, ubrania, wielbłąd, zebra, źrebak, żaba; 

b) awaria, bawełna, całować, czerwony, drzewo, Ewelina, folwark, gwara, 
Hawaje, inwalida, Jaworzno, krawat, leniwy, łatwy, malować, nowy, owo-
ce, piwo, rower, serwetka, tramwaj, uwaga, wagon, zalewajka, źródłowy, 
żarliwy; 

c) abdykować, bławatek, cebulowy, debatować, emablować, farbować, grzy-
bowy, heblować, imbirowy, jabłkowy, kabaretowy, labować, Łabowa, me-
blować, nabywać, obwód, pobytowy, rabunkowy, służbowy, szybować, 
turbowentylator, zabawa; 

d) bada – wada, bali się – wali się, bały – wały, bas – was, bat – wat, baza – 
waza, boleć – woleć, bór – wór, brak – wrak, butki – wódki, być – wyć, 
grzyby – grzywy, poboli – powoli. 

Zadanie 11. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem wyrazy z [c], [s], [z]: 
a) akcent, Barcelona, cytryna, docent, egocentryk, farmaceuta, gorąco, hamu-

lec, Ignacy, Jacek, krawcowa, liceum, łańcuszek, mocny, noc, ocet, plecy, 
recepta, serce, tablica, ulica, widelec, zając; 

b) asparagus, basen, cesarz, czosnek, dentysta, Eskimos, fasola, gąska, hałas, 
irys, jaskinia, komisariat, list, łosoś, most, nos, ospa, pasek, restauracja, 
sklep, truskawka, usnąć, wiosna, zarost; 

c) azot, benzyna, Cezary, dezodorant, egzamin, fryzura, gazeta, hazard, Izrael, 
język, kamizelka, lizak, łazanki, Mazury, nazwisko, obrazek, paznokieć, 
rozwód, sezam, tezaurus, uzdrowisko, wazon, znaczek; 

d) baca – baza, biec – bies, cale – sale, cenny – senny, cera – sera, cera – zera, 
cerować – zerować, cło – zło, cmoknie – zmoknie, cokół – sokół, cóż – 
susz, cóż – zórz, cyna – syna, kaca – kasa, koc – kos, koca – kosa, koca – 
koza, maca – masa, macać – mazać, macka – maska, noc – nos, ocet – oset, 
packa – paska, piec – pies, praca – prasa, pracować – prasować. 

Zadanie 12. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem podane wyrazy, zwra-
cając szczególną uwagę na wymowę głosek podwojonych (tzw. geminat): 

a) oddać, oddalać, oddychać, poddany; pizza, pizzeria; dżdżysty, dżdżownica; 
lekki, lekko, lekkość, mekka, miękki, miękko, miękkość, mokka; Allach, 
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Apollo, ballada, bulla, idylla, fallus, Jagiellończyk, libella, Otello, palla, 
stalle, Scylla, Stella, sybilla, willa; Jagiełło, mełła, mułła, pełła; gamma, 
gemma, immunitet, mammografia, summa;  

b) Anna, annały, biennale, brzemienny, cennik, cenny, czynność, czynny, 
denny, donna, dziewanna, fontanna, gminny, Hanna, henna, imiennik, in-
nowierca, inny, Joanna, kanna, konno, kwarantanna, lennik, lenno, manna, 
naramiennik, nieustannie, obronny, okiennica, okienny, panna, płynnie, 
płynny, poranny, ranny, roślinny, rynna, sanna, senny, sennik, sienny, so-
lennie, sutanna, uczennica, wanna, winny, wonny, zwinny; 

c) errata, horror, mirra, terrarium, terror, terrorysta, irracjonalny, irredentysta, 
kontrrewolucja, narrator; bessa, hossa, hostessa, lasso, messa, messo, ossei-
na, passa, poetessa, possać, przyssać, Rossa, ssać, ssak, wessać, wyssać, za-
ssać; zsunął się, zsiadł, rozsunął, bezsenność, bezsens, rozsiew, rozsadzić, 
rozsądek, rozstrojony, bez serwisu, bez skarpetek; attyka, brutto, getto, 
glottodydaktyka, libretto, lotto, motto, netto, Ottawa, putto, risotto, Wester-
platte, Wioletta; rozziew, rozzłoszczony; 

d) Budda – buda, cenny – ceny, gamma – gama, gminny – gminy, godzinny – 
godziny, inna – Ina, kanna – Kana (Galilejska), konna – kona, lassem – la-
sem, lekki – leki, mułła – muła, nieustannie – nie ustanie, obronny – obrony, 
odda – oda, panna – pana, passa – pasa, płynnie – płynie, płynny – płyny, 
poddany – podany, ranny – rany, rodzinny – rodziny, Rossa – rosa, roślinny 
– rośliny, ssać – sadź!, ssanie – sanie, solennie – solenie, stalle – stale, 
summa – suma, willa – wila, winny – winy, zwinny – z winy. 

Zadanie 13. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem podane wyrazy i for-
my wyrazowe, poprawnie je akcentując: 

a) architektonika, botanika, dynamika, energetyka, fizyka, gimnastyka, gra-
matyka, kosmetyka, liryka, logika, matematyka, muzyka, polityka, pole-
mika, rytmika, technika; bijatyka, motyka, władyka, Monika;  

b) czterysta, czterystu, siedemset, siedmiuset, osiemset, ośmiuset, dziewięć-
set, dziewięciuset, kilkaset, kilkuset; 

c) chodziliśmy, chodziliście, pisaliśmy, pisaliście, napisaliśmy, napisaliście, pra-
cowaliśmy, pracowałyśmy, przeczytaliśmy, przeczytałyście, chodziłbym, 
chodziłabym, chodziliby, chodziłyby, pisałbym, pisałabym, pisaliby, pisałyby; 

d) chodzilibyśmy, chodzilibyście, chodziłybyśmy, chodziłybyście, pracowa-
libyśmy, pracowalibyście, pracowałybyśmy, pracowałybyście, czytaliby-
śmy, pisalibyście, napisałybyśmy, przeczytałybyście; 

e) w poniedziałek, we wtorek, w środę, w czwartek, w piątek, w sobotę, 
w niedzielę, do sklepu, do banku, na pocztę, na basen, na dworzec, ze szkoły, 
z domu, ze sklepu, z masłem, z sokiem, z szynką, z cytryną, z mlekiem, bez 
cukru, bez mleka; ze mną, z tobą, z nią, z nimi, dla ciebie, dla niego, dla 
niej, o mnie, o tobie, o nim, o niej. 
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Zadanie 14. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem numery: 
a) zero, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć; 
b) jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, sie-

demnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia; 
c) dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedem-

dziesiąt, osiemdziesiąt, dziewięćdziesiąt, sto; 
d) sto, dwieście, trzysta, czterysta, pięćset, sześćset, siedemset, osiemset, 

dziewięćset, tysiąc; 
e) dwa – dwanaście – dwadzieścia, trzy – trzynaście – trzydzieści, cztery – 

czternaście – czterdzieści, pięć – piętnaście – pięćdziesiąt, sześć – szesna-
ście – sześćdziesiąt, siedem – siedemnaście – siedemdziesiąt, osiem – 
osiemnaście – osiemdziesiąt, dziewięć – dziewiętnaście – dziewięćdziesiąt. 

Zadanie 15. Proszę przeczytać/powtórzyć za lektorem nazwy: 
a) przedmiotów w klasie: książka, dziennik, notes, zeszyt, kartka, długopis, 

pióro, ołówek, tablica, kreda, gąbka, mapa, biurko, ławka, okno, słownik; 
b) produktów dostępnych w kiosku: bilet, gazeta, papierosy, zapałki, gumy 

do żucia, chusteczki higieniczne, lusterko, mydło, dezodorant, szampon, 
grzebień, krem, papier toaletowy, żel do golenia, maszynka do golenia, 
pasta do zębów, szczoteczka do zębów, proszek do prania, płyn do mycia 
naczyń; 

c) zawodów: nauczyciel, nauczycielka, fryzjer, fryzjerka, kelner, kelnerka, 
policjant, policjantka, kucharz, kucharka, lekarz, lekarka, sekretarz, sekre-
tarka, dziennikarz, dziennikarka, pisarz, pisarka, poeta, poetka, dentysta, 
dentystka; 

d) krajów: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina, 
Białoruś, Rumunia, Węgry, Wielka Brytania, USA, Egipt, Turcja, Francja, 
Hiszpania, Belgia, Holandia, Grecja, Włochy; 

e) narodowości: Polak, Polka, Niemiec, Niemka, Czech, Czeszka, Włoch, 
Włoszka, Anglik, Angielka, Francuz, Francuzka, Hiszpan, Hiszpanka, Ro-
sjanin, Rosjanka, Amerykanin, Amerykanka, Egipcjanin, Egipcjanka, Wę-
gier, Węgierka, Turek, Turczynka, Grek, Greczynka; 

f) zainteresowań: tenis, boks, hokej, golf, pływanie, bieganie, taniec, koszy-
kówka, siatkówka, narciarstwo, kolarstwo, łyżwiarstwo, piłka nożna, piłka 
ręczna, gimnastyka, matematyka, fizyka, informatyka, polityka, muzyka, ma-
larstwo, literatura, historia, geografia, fotografia, kino, teatr, moda, sztuka; 

g) obiektów w mieście: hotel, kościół, bank, kantor, szpital, szkoła, basen, 
kawiarnia, restauracja, poczta, uniwersytet, biblioteka, sklep, supermarket, 
teatr, filharmonia, bar, pub, boisko, akademik; 

h) owoców i warzyw: jabłko, gruszka, mandarynka, pomarańcza, grejpfrut, 
banan, cytryna, śliwka, arbuz, ananas, brzoskwinia, truskawka, wiśnia, 
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czereśnia, cebula, czosnek, sałata, kapusta, fasola, papryka, kukurydza, 
ziemniaki, pieczarki, grzyby, pomidor, ogórek; 

i) produktów spożywczych: chleb, bułka, rogalik, ciasto, ciastka, ser, szyn-
ka, kiełbasa, kefir, jogurt, sok, kawa, herbata, piwo, wino, mleko, mięso, 
ryba, dżem, jajka, czekolada, woda niegazowana, olej, ryż, makaron; 

j) czynności: oglądać, otwierać, czytać, zamykać, sprzątać, odkurzać, wyrzu-
cać, rzucać, pukać, grać w karty, pływać, biegać, odpoczywać, wchodzić, 
wychodzić, siedzieć, leżeć, palić papierosy, robić zakupy, rozmawiać, spo-
tykać się ze znajomymi, golić się, czesać się, mówić, pisać, telefonować, 
gotować, kupować, podróżować, malować, pracować, spacerować; 

k) określeń częstotliwości: zawsze, często, bardzo często, czasami, od czasu 
do czasu, rzadko, bardzo rzadko, nigdy, codziennie, raz dziennie, raz w tygo-
dniu, raz w miesiącu, dwa razy w tygodniu, trzy razy w miesiącu, co tydzień, 
co miesiąc, raz na miesiąc; 

l) dni tygodnia: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, nie-
dziela;  

m) miesięcy i pór roku: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, 
sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień; wiosna, lato, jesień, zima; 

n) środków transportu: auto, samochód, autobus, tramwaj, metro, pociąg, 
statek, samolot, balon, rower, motocykl; 

o) ubrań: buty, trampki, tenisówki, adidasy, szpilki, kozaczki, spodnie, dżin-
sy, spódniczka, sukienka, T-shirt, koszula, koszulka, krawat, kamizelka, 
marynarka, żakiet, garnitur, kurtka, płaszcz, futro, sweter, golf, krótkie spo-
denki, apaszka, pasek, bluza, bluzka, slipy, majtki, skarpetki, rajstopy; 

p) części ciała: oko, oczy, ucho, uszy, nos, czoło, usta, ząb, zęby, głowa, szy-
ja, ramię, ramiona, brzuch, plecy, serce, żołądek, ręka, ręce, łokieć, łokcie, 
dłoń, dłonie, palec, palce, kciuk, noga, nogi, kolano, stopa, pięta, tyłek; 

q) chorób i dolegliwości: grypa, angina, migrena, przeziębienie, kaszel, katar, 
temperatura, gorączka, depresja, biegunka, zatwardzenie, kac, ospa, zapale-
nie oskrzeli, zapalenie płuc, mdłości, wymioty, zawroty głowy; 

r) mebli i sprzętów domowych: meblościanka, fotel, krzesło, stół, biurko, 
regał, kredens, tapczan, sofa, kanapa, łóżko, szafa, szafka, komoda, ku-
chenka, zegar, obraz, dywan, lodówka, zamrażarka, mikrofalówka, kuchen-
ka elektryczna, kuchenka gazowa, komputer, drukarka, skaner, odkurzacz. 


