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1.Wstaw przyimki do zdań 
 

1. Wysłałam męża po śmietanę trzydziestosześcioprocentowej. ..................... niej przyniósł dwie 

śmietany osiemnastoprocentowe 

2. ................................ polskich matek, jeśli nie posprzątasz mieszkania w sobotę rano, to skończy 

się świat. 

3. Jestem ................................ robieniu pierogów z żółtym serem. 

4. Co myślisz .............................. pomysłu naszego syna o zostaniu przedszkolanką? 

5. .............................. bardzo dobrej reżyserii, film „Zimna wojna” nie dostał Oscara. 

6. Ach! Gdybyśmy mogli uczyć się polskiego ................................ spanie z podręcznikiem pod 

poduszką... 

7. ........................ USA są bogatym krajem, ale jednak jest tam bardzo dużo biednych ludzi. 

8. Czy mogę użyć twojego kufla na piwo ...................... wazonu na kwiaty? 

9. Moja siostra i jej mąż drą koty ........ weekend. .......................... mnie już dawno powinni byli się 

rozwieść. 

10. Zostałem zwolniony z pracy ............................... mojego lenistwa. W godzinach pracy zwykle 

oglądałem filmy dla dorosłych albo grałem w koszykówkę.  

11. Nie muszę już dzisiaj pracować, ale nie wiem, co robić z wolnym czasem. ......................... kupię 

wino i pooglądam serial na Netflixie. 

 

2. Przekształć  zdania tak, żeby użyć jednego z przyimków z artykułu 
 

1. Czy w twoim przekonaniu niewykwalifikowani wolontariusze z Zachodu robią w Azji więcej dobrego 

czy złego? 

....................................................................................................................................................................... 

2. Profesor nie zgodził się na moją prośbę o wydłużenie terminu pisania pracy magisterskiej. 

....................................................................................................................................................................... 

3. Wydaje mi się, że zapamiętuję dużo więcej, kiedy robię notatki ręcznie. 
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....................................................................................................................................................................... 

4. W każdy piątek spotykam się z babcia i razem oglądamy „Seks w wielkim mieście”. 

....................................................................................................................................................................... 

5. Z powodu kryzysu finansowego wielu młodych wykształconych Hiszpanów nie mogło znaleźć pracy. 

....................................................................................................................................................................... 

6.  Wydawało się, że Mietek wracał do zdrowia, ale trzeciej nocy po operacji umarł.  

....................................................................................................................................................................... 

7. Szefowa w miejsce mojego artykuły o produktach bio, wykorzystała artykuł sponsorowany lokalnego 

chirurga plastycznego.  

....................................................................................................................................................................... 

8. Chciałabym porozmawiać z pana żoną w nawiązaniu do tego, co powiedział pan o jej atakach złości. 

Czy może ją pan przyprowadzić na naszą następną sesję? 

....................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi:  

1.1. zamiast, 2. według, 3.przeciw, 4. odnośnie, 5. mimo, 6. poprzez, 7. niby, 8. jako, 9. co, według, 10. wskutek, 11. chyba 

2. 1. co według ciebie, 2. był przeciw, 3. poprzez robienie notatek ręcznie, 4. co piątek, 5. wskutek, 6. niby , 7. zamiast, 8. odnośnie 
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