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Rozdział 14 - Dostać / Dostawać 

 
A 
Dostać  - jeżeli czegoś nie masz, możesz dostać, znaleźć, otrzymać, uzyskać. Czynność która 
została zakończona.  
(to get -  if you don't have something, you can get, find, receive, achieve. An action that will be 
completed.)  
 
Czasownik: dostać  

Na przykład: 
(for example:) 
 
Ja dostanę premię. Ty dostaniesz nową pracę. 
(I will get a bonus.) (You will get a new job.) 
 
Dostawać  - jeżeli czegoś nie masz, możesz dostać (znaleźć, otrzymać, uzyskać). Czynność 
która nie wiemy, czy jest zakończona. 
(to get -  if you don't have something, you can get, find, receive, achieve. An action whose 
completion is unknown.) 
 
Czasownik: dostawać  

Na przykład: 
(for example:) 
 
Ja dostaję lekarstwa. Ty dostajesz śniadanie codziennie. 
(I get medications.) (You get breakfast everyday.) 
 
 
 
 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

Ja dostanę 
Ty dostaniesz 
On / ona / ono dostanie 

My dostaniemy 
Wy dostaniecie 
Oni / one dostaną 

Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

Ja dostaję 
Ty dostajesz 
On / ona / ono dostaje 

My dostajemy 
Wy dostajecie 
Oni / one dostają 
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B 
Formy czasowe. Kiedy używamy“dostawać” i “dostać”?  
(Time phrases. When do we use “dostawać” or “dostać”? )  

DOSTAWAĆ - otrzymać coś regularnie, codziennie 
(to get - to get something regularly, daily)  
 
DOSTAĆ - otrzymać coś jednorazowo lub akcja dzieje się teraz  
(to get - to get something at once or the action is now) 
 
Na przykład 
(for example)  

DOSTAĆ DOSTAWAĆ  
Ja  dostanę herbatę. Ja dostaję herbatę codziennie.  
 (I will get tea.) (I get tea everyday.)  
  
Ja dostanę pyszny obiad w szkole. Często ja dostaję pyszny obiad w szkole. 
(I will get a delicious lunch at school.) (Often I get a delicious lunch at school.)  
 
ZADANIA 
 
14.1 Uzupełnij  zdania używając czasownika “dostać”.  
(Complete the sentences using the verb “dostać”) 
  

1. Ja …dostanę.. przepis na ciasto. 
2. Ty ……….. nowe spodnie.  
3. Dzieci   ……….. cukierki .  
4. Pani……….. informacje o problemie.  
5. My ……….. piękny pokój w hotelu.  
6. On ……….. książki do nauki.  

 
14.2 Uzupełnij  zdania używając czasownika “dostawać”.  
(Complete the sentences using the verb “dostawać”) 
  

DOSTAWAĆ DOSTAĆ 

zawsze - always 
często - often 

zwykle - usually 
czasami - sometimes 

rzadko - rarely 
nigdy - never 

codziennie - everyday, daily 
raz w tygodniu - once a week 

raz w miesiącu - once a month 
raz w roku - once a year  

zaraz - in a moment 
teraz - now 

w tym momencie - at this moment 
akurat - actually 

za 5 / 10 / 15 / .. minut - in 5 / 10 / 15 / ... 
minutes 

za godzinę - in an hour 
dziś - today 

jutro - tomorrow 
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1. Ja …dostaję.. kawę codziennie. 
2. Ty ……….. raporty co tydzień.  
3. Dzieci   ……….. fundusze z Unii Europejskiej.  
4. Pani………..  materiały do nauki,  na nowy rok szkolny. 
5. My ……….. nowych studentów co roku. 
6. On ……….. ataku paniki, kiedy się denerwuje.  

 
14.3 Odpowiedz na pytania. 
(Answer the questions.)  
 

1. Czy dostaniesz urlop w tym roku? …Tak, ja dostanę. .... 
2. Czy dostaniesz nowy sprzęt do pracy? ………………………. 
3. Czy dostajesz dobre kursy z pracy? ………………………. 
4. Czy dostajesz kurs języka polskiego?  ……………………… 
5. Czy dostajesz codziennie dużo pracy? ……………………… 
6. Czy dostajesz zawsze swoje ulubione ciastko w piekarni? ……………………… 

 

 

Odpowiedzi: 

14.1 
2. dostaniesz 3. dostaną 4. dostanie  5. dostaniemy 6. dostanie 7. dostaną 8. dostaną  
 
14.2 
2.dostajesz 3.dostają 4.dostaje 5.dostajemy 6.dostaje 7.dostają 8.dostają 
 
14.3 
Własne odpowiedzi 
 


