
Tarefas

129. Com base no conhecimento adquirido nesta lição, tente completar os verbos nas frases 

abaixo.

Ja z                      m przyjaciół na wycieczkę

Ty z                         z przyjaciół na wycieczkę

On z                   a przyjaciół na wycieczkę

Ona z                   a przyjaciół na wycieczkę

Wy z                            e przyjaciół na wycieczkę

Oni z                         ą przyjaciół na wycieczkę

One z                         ą przyjaciół na wycieczkę

Ja z                         m przyjaciół na wycieczkę

Ty z                         ś przyjaciół na wycieczkę

On z                   ł przyjaciół na wycieczkę

Ono z                      o przyjaciół na wycieczkę

My z                               y przyjaciół na wycieczkę

Wy z                                  e przyjaciół na wycieczkę

One z                      y przyjaciół na wycieczkę

Ja z                   ę przyjaciół na wycieczkę

Ty z                      z przyjaciół na wycieczkę

On z                i przyjaciół na wycieczkę

Ona z                i przyjaciół na wycieczkę

My z                      y przyjaciół na wycieczkę

Wy z                         e przyjaciół na wycieczkę

Oni z                   ą przyjaciół na wycieczkę

Explicação:

- Masculino

- Feminino
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130. Com base no conhecimento adquirido nesta lição e nas gravações de áudio, tente escolher

o verbo correto entre os colchetes para completar a frase.

Jestem przekonany, że można …………… (zaprasza / zaprosić / zapraszał) ponad 100 osób.

Wiem, że w waszej firmie pracują najlepsi pracownicy w branży. Dziękuje za ……………. 

(zaproszenie / zapraszałyście / zapraszali) mnie na dzisiejsze spotkanie.

Chciałbym Cię …………. (zaprosisz / zaprosić / zaprasza) na moje urodziny.

Gdy jutro wstaniesz, ……………. (zaprosiło / zaprosił / zapraszam) Cię na śniadanie.

Marta i Jan, dzisiaj ……………. (zaprosili / zaprosiła / zaprosicie) nas na swój ślub.

W tym tygodniu …………. (zapraszam / zapraszamy / zapraszaliście) graczy między godziną 10:00

a 12:00, ponieważ w tych godzinach serwery są najmniej przeciążone.

Ciekaw jestem czy komisja …………. (zapraszać / zaprosiło / zaprosi) mnie do następnego etapu w

konkursie.

131. Faça um par para os verbos que você aprendeu nesta lição, usando o método de 

aprendizagem que aprendeu no início deste curso. (Preparamos um diagrama que você pode 

imprimir para torná-lo mais fácil). Recomendamos que coloque uma folha de verbos 

traduzidos ao redor do local onde o verbo pode ser executado.

 33. Zaprosić + (przyjaciół na wycieczkę)

 33. Convidar + (convidar amigos para uma viagem)

132. Tente você mesmo conjugar os verbos nas seguintes frases.

Ja z                      m przyjaciół na imprezę do klubu dyskotekowego

Ty z                         z przyjaciół na imprezę do klubu dyskotekowego

On z                   a przyjaciół na imprezę do klubu dyskotekowego

Ona z                   a przyjaciół na imprezę do klubu dyskotekowego

Ono z                   a przyjaciół na imprezę do klubu dyskotekowego

My z                         y przyjaciół na imprezę do klubu dyskotekowego

Wy z                            e przyjaciół na imprezę do klubu dyskotekowego

Oni z                         ą przyjaciół na imprezę do klubu dyskotekowego

One zapraszają przyjaciół  na imprezę do klubu dyskotekowego
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