
 

Tryb rozkazujący - ćwiczenia. 
1.  Ułóż zdania z rozsypanki. 

➢ phone/ the/ answer/ please _______________________________________ 
➢ me/ with/ this/ box/ help __________________________________________ 
➢ walk/ alone/ don’t/ to/ the/ shop ____________________________________ 
➢ book/ the/ look/ up/ it/ in/ _________________________________________ 
➢ all/ do/ the/ exercises/ of _________________________________________ 
➢ door/ the/ open/ ________________________________________________ 
➢ spill/ milk/ the/ don’t _____________________________________________ 
➢ trees/ cut/ the/ don’t _____________________________________________ 
➢ early/ up/ the/ get/ morning/ in _____________________________________ 
➢ eat/ sweets/ don’t/ many/ so ______________________________________ 

 
2. Spójrz poniższe czasowniki i napisz czego nie wolno robić używając trybu 

rozkazującego. 
 

shout         drop litter        walk on the grass          feed animals        talk loudly 
touch the fence        play football          stay up late        smoke       drink alcohol 

 
➢ ______________________________________________________________ 
➢ ______________________________________________________________ 
➢ ______________________________________________________________ 
➢ ______________________________________________________________ 
➢ ______________________________________________________________ 
➢ ______________________________________________________________ 
➢ ______________________________________________________________ 
➢ ______________________________________________________________ 
➢ ______________________________________________________________ 
➢ ______________________________________________________________ 

 
3. Przetłumacz zdania na j. angielski. 

➢ Wybierz sukienkę. 
➢ Nie jedz makaronu. 
➢ Zrób pranie. 
➢ Otwórz okno. 
➢ Zjedz warzywa. 
➢ Odrób zadanie domowe. 
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➢ Nie mów Tomowi o naszym projekcie. 
➢ Weź ze sobą rower. 
➢ Nie pij tej wody. 
➢ Nie zrywaj kwiatów. 
➢ Słuchaj nauczyciela. 
➢ Nie rozmawiaj na lekcji. 
➢ Nie oglądaj telewizji. 
➢ Nie śpiewaj tej piosenki. 
➢ Ugotuj zupę. 
➢ Zrób śniadanie. 
➢ Nie rób zdjęć. 
➢ Nie jedz słodyczy.  
➢ Nie pal papierosów. 
➢ Nie dotykaj zwierząt.  
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Tryb rozkazujący - odpowiedzi. 
1.  Ułóż zdania z rozsypanki. 

➢ phone/ the/ answer/ please Answer     
the phone, please!/Please, answer    
the phone! 

➢ me/ with/ this/ box/ help Help me with        
this box! 

➢ walk/ alone/ don’t/ to/ the/ shop Don’t       
walk to the shop alone! 

➢ book/ the/ look/ up/ it/ in/ Look it up         
in the book! 

➢ all/ do/ the/ exercises/ of Do all the        
exercises! 

➢ door/ the/ open/ Open the door! 
➢ spill/ milk/ the/ don’t Don’t spill the       

milk! 
➢ trees/ cut/ the/ don’t Don’t cut the       

trees! 
➢ early/ up/ the/ get/ morning/ in Get up        

early in the morning! 
➢ eat/ sweets/ don’t/ many/ so Don’t eat       

so many sweets! 
 

2. Spójrz poniższe czasowniki i napisz czego 
nie wolno robić używając trybu 
rozkazującego. 

 

shout         drop litter        walk on the grass          feed 
animals        talk loudly              touch the fence 

play football          stay up late        smoke       drink 
alcohol 

 
➢ Don’t shout! 
➢ Don’t drop litter! 
➢ Don’t walk on the grass! 
➢ Don’t feed animals! 
➢ Don’t talk loudly! 
➢ Don’t touch the fence! 
➢ Don’t play football. 
➢ Don’t stay up late! 
➢ Don’t smoke! 
➢ Don’t drink alcohol! 

 
3. Przetłumacz zdania na j. angielski. 

➢ Wybierz sukienkę. Choose a dress! 
➢ Nie jedz makaronu. Don’t eat pasta! 
➢ Zrób pranie. Do the laundry! 
➢ Otwórz okno. Open the window! 
➢ Zjedz warzywa. Eat vegetables! 
➢ Odrób zadanie domowe. Do 

homework! 
➢ Nie mów Tomowi o naszym projekcie. 

Don’t tell Tom about our project! 
➢ Weź ze sobą rower. Take the bike 

with you! 
➢ Nie pij tej wody. Don’t drink that 

water! 

➢ Nie zrywaj kwiatów. Don’t pick 
flowers! 

➢ Słuchaj nauczyciela. Listen to the 
teacher! 

➢ Nie rozmawiaj na lekcji. Don’t talk 
during the lesson! 

➢ Nie oglądaj telewizji. Don’t watch TV! 
➢ Nie śpiewaj tej piosenki. Don’t sing 

that song! 
➢ Ugotuj zupę. Cook the soup! 
➢ Zrób śniadanie. Make breakfast! 
➢ Nie rób zdjęć. Don’t take pictures! 
➢ Nie jedz słodyczy. Don’t eat sweets! 
➢ Nie pal papierosów. Don’t smoke! 
➢ Nie dotykaj zwierząt. Don’t touch the 

animals! 
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