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I.-cierać/ -trzeć 

a) 

1. wytrzeć  a) stół; ser na tarce 

2. przetrzeć b) ręce do sucha 

3. zetrzeć  c) (trochę) zakurzone krzesło 

b) 

1. Kochanie, czy możesz ............................... buzię, bo całą masz brudną od czekolady? 

2. Nie myj tego, tylko szybko ............................ ścierką i będzie ok. 

3. Wczoraj ............................ kurze, a dzisiaj znowu jest brudno. 

II.-mywać/ -myć 

a) 

1. wymyć  a) (bez dodatkowego znaczenia) włosy  

2. umyć  b) (do końca, do czystości) garnek, bo jest przypalony 

3. przemyć c) (dokładnie) butelkę, żeby nie było w niej bakterii  

4. odmyć  d) (delikatnie) buzię niemowlęcia; ranę  

5. domyć  e) linii na ręce dziecka, bo zostały narysowane markerem permanentnym  

6. rozmyć się f) naczynia; farbę z włosów  

7. zmyć  g) (niewyraźnie) wspomnienie z dzieciństwa 

b) 

1. Nie mogę ............................... tej patelni. Ma grubą warstwę starego tłuszczu. 

2. Pielęgniarka ................................ skórę alkoholem, a następnie wbiła igłę w pośladek. 

3. Nienawidzę ................................... . Już wolę odkurzać albo sprzątać łazienkę. 

4. Zanim w starych słoikach zrobisz nowe ogórki kiszone, musisz je porządnie ............................. . 

III. -jmować/ -jąć 

a) 

1. wyjąć  a) 2 od 5 

2. przejąć  b) mięso z zamrażarki; skarpetki z szuflady 
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3. odjąć  c) kogoś pięknym toastem (inaczej: wzruszyć); altruistycznym gestem  

4. zająć  d) firmę od ojca, który przeszedł na emeryturę 

5. przyjąć  e) miejsce w kinie ; trzecie miejsce w zawodach sportowych  

6. ująć  f) gości, nowe imię, „do wiadomości” 

b) 

1. ............................. zajmowanie się rodzinnymi podatkami, bo mąż sobie zupełnie z tym nie radził. 

2. Rafałek ............................ drugie miejsce w pływaniu, ale i tak jest rozczarowany. 

3. Czy ................................... państwo księdza po kolędzie? 

4. Obejrzałam wczoraj film o sierotach i naprawdę .................................... mnie ich historia. 

 

IV.-kładać/-łożyć 

a) 

1. położyć  a) zupy wujkowi 

2. przełożyć b) towary w sklepie; pieniądze na samochód;  „kawę na ławę”,  

3. nałożyć  c) łyżkę z lewej strony na prawą stronę 

4. odłożyć  d) rodzinę; że ktoś jest dobrym człowiekiem ; za kogoś kaucję; nogę na nogę 

5. dołożyć  e) widelec na stole  

6. wyłożyć  f) kanapę do spania; ubrania do szafek różnych domowników 

7. założyć   g) ziemniaków, bo pierwsza porcja była niewystarczająca  

8. rozłożyć  h) książkę na swoje miejsce 

b) 

1. Nie mogę ci ................................... sałatki, bo już się skończyła. 

2. Kiedy zapytałem sprzedawczynię, dlaczego wszystkie pomidory są zielone, tylko ....................... 

ręce. 

3. Córciu proszę ............................... tego dinozaura na miejsce. To nie jest twoja zabawka! 

4. Ojciec .................................. grubą kasę na ten interes i niestety całe to przedsięwzięcie okazało 

się wielką klęską. 

V.-bierać/- brać 
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a) 

1. zabrać  a) najlepszą sukienkę na wieczór 

2. wybrać  b) kolczyki do sukienki 

3. dobrać  c) dziecko z przedszkola; ciocię z lotniska 

4. odebrać d) innemu dziecku zabawkę ; „się do roboty”  

5. przebrać e) wyciąg z konta; się z miłością swojego życia 

6. nabrać  f) dziecko z kurtki po powrocie ze spaceru; się do spania 

7. rozebrać g) dziecko w sweter; się rano  

8. ubrać  h) sąsiadkę, że otwieramy w domu klub (inaczej: oszukać, powiedzieć 

nieprawdę) 

9. pobrać  i) dziecko, które zrobiło siku; się za supermana  

b)  

1. Dziadkowie ........................................w 1953 roku. 

2. Myślę, że już ................................... kierunek studiów! Będę studiował socjologię! 

3. Dzwonił do mnie oszust i powiedział, że porwał mojego syna, ale nie .................................. na to, 

bo mój syn pił ze mną herbatę w salonie. 

4. Nasz stylista .................................. dla ciebie najbardziej korzystne zestawy do pracy i na 

weekend. 

VI.-dawać/ - dać 

a)  

1. wydać  a) paczkę z kiełbasą do cioci w kołobrzegu 

2. zadać  b) 2 do 2 

3. sprzedać c) że się nie rozpoznało wujka w galerii; się – o imprezie, kiedy jest dobra 

4. przydać się d) wszystkie pieniądze w jeden dzień 

5. dodać  e) cały majątek różnym organizacjom charytatywnym  

6. oddać  f) w przyszłości do czegoś np. milion słoików po dżemie  

7. nadać/podać h) uczniowi pracę domową; pytanie  

8. udać   i) samochód za marne grosze  

9. rozdać  j) książkę do biblioteki  
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b) 

1.Nie jestem zadowolony, że moja żona .................................. nasze pieniądze swojej rodzinie. 

2. Chciałbym jeszcze ............................., że to co pan mówi jest sprzeczne z prawami logiki. 

3. Tym razem się nie .............................., ale może następnym razem dostaniesz pracę.  

4. Znowu wam pani z matematyki tak dużo .....................................?! A gdzie czas na zabawę? 

VII.-stawać/-stać 

a) 

1. zastać   a) długie godziny w kolejce do urzędu miasta 

2. wystać/ nastać się b) opowiadać nieprawdziwe historie 

3. postać   c) – o burzy albo bombardowaniu  

4. przestać  d) po przyjacielsku; z partnerem 

5. dostać   e) swoją żonę przy stole z innym mężczyzną  

6. przystać   f) przez chwilę na mrozie i już robią się czerwone uszy i nos 

7. ustać    g) zwrot podatku; się na uniwersytet 

8. rozstać się  h) na niekorzystne warunki umowy 

 

b) 

1. Kiedy w końcu ........................................ czekać na tego idiotę. Już 5 lat siedzi w więzieniu, a ty 

wciąż masz nadzieję, że będziecie szczęśliwą rodziną po jego wyjściu? 

2. ...................................... na tę cenę za dom, bo byłam zdesperowana, ale wiem, że to było 

zdecydowanie za mało. 

3. Niestety nie ..................................... pani na Erasmusa, bo miała pani za niskie oceny.  

4. Jeśli masło ........................................ kilka minut poza lodówką, zrobi się miękkie. 
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Odpowiedzi 
 

I.a)1.b, 2.c, 3.a   b)1.wytrzeć, 2.przetrzyj, 3.starłem/starłam 

II.a) 1.c, 2.a, 3.d, 4.e, 5.b, 6.g, 7.f   b)1.odmyć, 2.przemyła, 3.zmywać, 4.wymyć 

III.a)1.b, 2.d, 3.a, 4.e, 5.f, 6.c  , b) 1.Przejęłam/ Przejąłem, 2.zajął, 3.przyjmują/ przyjmą, 4.ujęła. 

IV a)1.e, 2.c, 3.a, 4.h, 5.g, 6.b, 7.d, 8.f ; b)1.dołożyć, 2.rozłożyła, 3.odłóż, 4.wyłożył 

V. a)1.d, 2.a, 3.b, 4.c, 5.i, 6.h, 7.f, 8.g, 9e, b)1.pobrali się, 2.wybrałem/am, 3.nabrałem/am 4.wybrał 

VI.a) 1.d, 2.h, 3.i, 4.f, 5.b, 6.j, 7.a, 8.c, 9.e  b)1.rozdaje/ rozdała, 2.dodać, 3.udało, 4.zadała 

VII. a) 1.e, 2.a, 3.f, 4.b, 5.g, 6.h, 7.c, 8.d,   b) 1.przestaniesz, 2.przystałam, 3.dostała się, 4. postoi 
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