
Wybierz wyrazy, które mają się do siebie tak samo jak wyrazy w parze 

zapisanej wielkimi literami.  

Przykład: 

JEM – JESZ to tak jak robię – robisz  

(pierwszy wyraz jest w 1. osobie, drugi w 2. osobie l. pojedynczej) 

 

1. FIGURA – FIGURKA to tak jak… 

a) kamienie – kamień 

b) kobieta – dziewczyna 

c) proch – proszek 

d) pięknie – ładnie 

 

2. NAPÓJ – PŁYN to tak jak… 

a) woda – lód 

b) ssak – baran 

c) drzwi – garaż 

d) zieleń – barwa 

 

3. RYWAL – KONKURENT to tak jak… 

a) twarz – lico 

b) zupa – rosół 

c) czapka – spodnie 

d) majstersztyk – wariant 

 

4. DOBRO – LEPIEJ to tak jak… 

a) czas – teraz 

b) zło – gorszy 

c) pełnia – pełniej 

d) wiatr – wiej  

 

5. DZIELĘ – PODZIELIWSZY to tak jak… 

a) biegnę – biegnąc 

b) siadam – usiadłszy 

c) tnę – pociąłem 

d) głupieję – głupszy 
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