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Czasownik “dać” i “dawać”
A
Czasownik “dać”
Liczba pojedyncza
(singular)
Ja dam
Ty dasz
On / ona / ono da

Liczba mnoga
(plural)
My damy
Wy dacie
Oni / one dadzą

Na przykład:
(for example)
Ja dam prezent mamie.
(I will give a present to mom.)
My damy pomoc.
(We will give help.)
Czasownik “dawać”
Liczba pojedyncza
(singular)
Ja daję
Ty dajesz
On / ona / ono daje
Na przykład:
(for example)
Ja daje dobre porady.
(I give good advice.)
My dajemy wszystko czego potrzebujesz.
(We give everything what you need.)

Liczba mnoga
(plural)
My dajemy
Wy dajecie
Oni / one dają
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B
Formy czasowe, kiedy używamy “dać” i “dawać”?
(Time phrases, when we use  “dać” and “dawać”?)
Zwykle, czasami,
codziennie, zawsze,
często, nigdy nie, raz w
miesiącu, raz w
tygodniu,...
(usually, always, often,
rarely, never,..)

Dziś, za 5 minut, za
godzinę, zaraz, teraz, w
tym momencie, akurat,
jutro,...
(today, in 5 minutes, in an
hour, in the next minutes,
now, actually, just now,..)

dawać

dać

ZADANIA
13.1 Uzupełnij zdania używając czasownika “dać”.
(Complete the sentences using the verb “dać”)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ja …dam.. cukier do ciasta.
My ……….. prezent dla mamy.
Ania i ty ……….. trzy punkty dla niego .
One……….. misia kuzynce.
Jakub ……….. telefon mamie.
On ……….. jedzenie kotu.
Halina i Zbyszek ……….. lekcje wychowania dzieciom.
Czy oni ……….. motywację do pracy?

13.2 Uzupełnij zdania używając czasownika “dawać”.
(Complete the sentences using the verb “dawać”)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ja …daję.. masło do jajecznicy.
Ty ……….. pieniądze mi.
Agnieszka ……….. zdjęcia mamie.
Wy……….. szansę innym ludziom.
Jan ……….. urlop pracownikom.
Oni ……….. darmowe porady.
My ……….. długopis .
Czy oni ……….. dobrą opinię?
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13.3 Odpowiedz na pytania:
(Answer the questions)
1.
2.
3.
4.

Czy dajesz prezenty rodzicom?
Czy dajesz pomoc innym?
Czy dajesz szansę ludziom?
Czy dajesz informacje turystom?

…Tak, ja daję. / Nie, ja nie daję. . .
………………………………..
………………………………..
………………………………..

ODPOWIEDZI
13.1
2. damy 3. dacie 4. dadzą 5. da 6. da 7. dadzą 8. dadzą
13.2
2.dajesz 3.daje 4.dajecie 5.daje 6.dają 7.dajemy 8.dają
13.3
Własne odpowiedzi typu: “tak, ja daję” lub “nie, ja nie daję.”

