Tworzenie zdań.
Utwórz właściwe zdania, wykorzystując jak najwięcej słów z podanych niżej grup. Można
utworzyć zdania z wykorzystaniem wszystkich słów, stosując sporadycznie przecinki, ale nie
dwukropki ani średniki.

A) Część łatwa
1. powoli poszycie nocą sunął kot przez
2. zmoczyła nagle burza i się wszystkich ludzi zaczęła
3. niespodziewanie trzaskiem komputer z głośnym wybuchnął ogłuszająco
4. ewakuowany otrzymaniu bombie o po został budynek informacji
5. gdy zatrzęsły się nisko przeleciał ściany samolot cienkie
6. były zjadliwe powszechnie się recenzje nie jak spodziewano

B) Część średnio trudna
1. tliły od wciąż się potężnego ogień wybuchu ugaszono choć gruzy godzinami
przed kilkunastoma
2. złowrogo dnia w ciągu ale dopiero zachodzie na wieczorem zaczęło niebo
pociemniało padać
3. by podróż wszystko zmieniło się wspólną zaplanowali wydarzenie uczcić ale
zaręczyny gdy radosne zerwali
4. oczekiwał przyjęcie naprawdę jednak uda że nie nikt wydarzenia pozytywny
obrót przyjęły się
5. zdiagnozować poddali lekarze byli nie jej tajemniczej w stanie choroby
obserwacji ją więc
6. okolicy krążyła niezwykłego samotna wydarzenia para oczekując bez po celu
jakiegoś jakby

C) Część trudna

1. wiedziała poradzić wydarzenia zwłaszcza że konsekwencjami
katastrofalnego całkowicie jest jak nie z sobie głębi serca tego
iż w odpowiedzialna kłopoty od za czuła tygodnia trwające

2. większe sztormu okazały ktokolwiek skutki z się się ekonomicznego
uderzyły widzenia bardzo tak niż punktu spodziewał ofiary
w że schronienie nich zorganizowano dla tymczasowe

3. wbrew dzieci protestom zdołały rodziców opanować wreszcie
aż podniecenie zaczęły do szaleć dnia po domu przyjęcia całym to kiedy

4. władze tygodnia nie ciągu wydały w pozwolenia dokładnie na ich otwarcie
przedyskutowały budynku nie dopóki i nie planu dotyczących rozważyły
szczegółów argumentów wszelkich

5. zgodzili wypadku podejrzeniom wszyscy a policji się zaniedbań śmierć
kontrargumentów oraz pomimo pracy poważnym licznych wynikiem
wbrew była poważnych nie miejscu w że prasy

6. stylu towarzyszyły kłopoty życia temu finansowe wymagała zmianie
od poważne radykalnej decyzja o że odwagi zwłaszcza oraz dramatyczne
niepopularna dużo niej wydarzenia czasu i
Odpowiedzi do części trudnej:
1. Nie wiedziała, jak poradzić sobie z konsekwencjami tego katastrofalnego wydarzenia,
zwłaszcza że czuła w głębi serca, iż jest całkowicie odpowiedzialna za trwające
od tygodnia kłopoty.
2. Skutki sztormu tragiczniejsze okazały się z ekonomicznego punktu widzenia większe,
niż ktokolwiek się spodziewał i tak bardzo uderzyły w ofiary, że zorganizowano dla
nich tymczasowe schronienie.
3. Dzieci zdołały opanować podniecenie aż do dnia przyjęcia, kiedy to wreszcie zaczęły
szaleć po całym domu, wbrew protestom rodziców.
4. Władze nie wydały pozwolenia na otwarcie budynku, dopóki nie rozważyły wszelkich
argumentów, dotyczących szczegółów planu, i nie przedyskutowały ich dokładnie
w ciągu tygodnia.
5. Wszyscy zgodzili się, pomimo licznych kontrargumentów, że śmierć była wynikiem
wypadku, a nie poważnych zaniedbań w miejscu pracy, wbrew poważnym
podejrzeniom policji oraz prasy.
6. Niepopularna decyzja o radykalnej zmianie stylu życia wymagała od niej dużo czasu
i odwagi zwłaszcza że towarzyszyły temu dramatyczne wydarzenia oraz poważne
kłopoty finansowe.

