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1.Dopisz czasowniki do przymiotników, od których zostały utworzone 
 

pogłębiać/ pogłębić, obniżać/obniżyć, opróżniać/opróżnić (pojemnik), postarzać/postarzyć, zwiększać/ 

zwiększyć , pogarszać/ pogorszyć, powiększać/ powiększyć (fizycznie), drożeć/podrożeć, 

przyciemniać/przyciemnić skracać/skrócić, opuszczać/opuścić, przedłużać/ przedłużyć, spłycać/ spłycić, 

tanieć/ stanieć zmiejszać/zmniejszyć, podwyższać/podwyższyć, polepszać/polepszyć, 

odnawiać/odnowić, napełniać/napełnić, rozjaśniać/rozjaśnić 

 

1. głeboki – .................................................................. 

2. płytki -  ..................................................................... 

3. niski – ....................................................................... 

4. wysoki - .................................................................... 

5. stary – ....................................................................... 

6. młody – .................................................................... 

7. nowy – ...................................................................... 

8. tani – ......................................................................... 

9. drogi - ........................................................................ 

10. krótki – ...................................................................... 

11. długi – ........................................................................ 

12. dobry – ...................................................................... 

13. zły –............................................................................ 

14. duży – ........................................................................ 

15. mały – ........................................................................ 

16. jasny – ........................................................................ 

17. ciemny – ..................................................................... 

18. pełny – ........................................................................ 

19. pusty – (2) ........................................................................................................................................ 

2.Dopisz czasownik do dopełnienia 
 

1. ................................................................................... podatki, ceny (negatywnie) 

2. ................................................................................... meble, żeby wyglądały stylowo 

3. ................................................................................... ciemne włosy  

http://www.polskidaily.eu/


B2, Czasowniki odprzymiotnikowe 

Paulina Lipiec www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

4. ................................................................................... za długie spodnie 

5. .................................................................................. znaczenie pięknego wiersza (negatywnie) 

6. ................................................................................... biust sylikonowymi implantami 

7. Mieszkania i produkty mogą .............................................................. (negatywnie) 

8. Korupcja może .................................................................................. kryzys 

9. .................................................................................. rodzinę na zawsze 

10. ......................................................................................szufladę dla nowego współlokatora 

11. ..................................................................................... liczbę godzin w pracy do 40 w tygodniu 

12. ..................................................................................... wakacje o tydzień 

13. ..................................................................................... zdjęcie, na którym jest za dużo światła 

14. ..................................................................................... kubek wodą 

15. .................................................................................... stare meble, żeby z nich znowu korzystać 

16. Stan zdrowa .................................................................się (negatywnie) 

17. .................................................................................... znajomość języka polskiego w trzy miesiące 

3.Wstaw czasowniki z ćwiczenia 1 do zdań 
 

1. Ten krem ................................. zmarszczki już w dwa tygodnie! 

2. Nie miałem lekcji z Pauliną od dwóch miesięcy i mój polski bardzo się ..................................... . 

3. Filip oglądał filmy na YouTubie w pracy, więc szef nie ......................................... mu umowy. 

4. Nie może pan otwierać i lizać wszystkich lodów i nie płacić za nie! Proszę natychmiast 

.................................... sklep albo wezwę policję! 

5. Chciałabym ................................... trochę włosy, bo teraz wyglądam jak blady kurczaczek 

wielkanocny. 

6. Myślę, że to już czas, kiedy powinniśmy ..................................... rodzinę. Mamy tylko jedno 

dziecko, a jesteśmy już po czterdziestce. 

7. Nie wierzę! Benzyna znowu ...................................! Chyba zacznę jeździć do pracy rowerem. 
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8. Kiedy mój mąż się denerwuje wstaje w nocy i ....................................... lodówkę. Serio. On zjada 

wszystko, co w niej jest i rano nie mamy nic na śniadanie. 

9. Musisz jeszcze trochę ....................................... ten dół, bo inaczej zwłoki będą wystawały i 

policja na pewno go znajdzie.  

10. Czy mi się wydaję, czy cenzura ...................................... ten film w naszym kraju? Zakończenie 

jest jakieś dziwne. 

11. Malwina strasznie się ........................................ odkąd urodziła dziecko. Teraz wygląda na 

pięćdziesięciolatkę, a jest ledwie po trzydziestce! 

12. Jest pan pewien, że nie chce pan ..................................... subskrypcji? Teraz oferujemy nie tylko 

nowy telefon komórkowy, ale też Netflixa, zapas popcornu na dwa miesiące oraz 5 opakowań 

papieru toaletowego za jedynie 50 złotych miesięcznie! 

13. Fajnie, że pomalowałeś ściany na biało. To bardzo .......................................... twój salon. 

14. Myślę, że w łazience ............................................ sufit, bo całe ciepłe powietrze idzie do góry, 

więc trzymetrowe ściany są bez sensu. 

15. Czy mi się wydaję, czy pączki z piekarni „Pączunio” się .................................... ? Kiedyś były z 

bylejaką marmoladą, a teraz są z pyszną konfiturą różaną.  

16. Mamo! ..................................... wiaderko piaskiem, co mam teraz robić? 

17. Nie chcę się odchudzać, bo boję się, że ................................. mi się pupa i już nie będę wyglądać 

seksownie.  
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Odpowiedzi 
 

1. 1. pogłębiać/ pogłębić, 2.spłycać/spłycić, 3. Obniżać/obniżyć, 4. Podwyższać/ podwyższyć, 
5.postarzać/postarzeć, 6.odmładzać/odmłodzić, 7. Odnawiać/odnowić, 8. Tanieć/ stanieć, 
9.drożeć/ podrożeć, 10. Skracać/ skrócić, 11.przedłużać/ przedłużyć, 12. Polepszać/ polepszyć, 
13.Pogarszać/ pogorszyć, 14. Powiększać/powiększyć, 15. Zmniejszać/ zmniejszyć, 16.rozjaśniać/ 
rozjaśnić, 17. Przyciemniać/ przyciemnić, 18. Napełniać/ napełnić, 19. Opróżniać/ opróżnić, 
opuszczać/opuścić 

2. 1.podwyższać/podwyższyć, 2.postarzać/postarzyć, 3.rozjaśniać/rozjaśnić, 4. Skracać/skrócić, 
5.spłycać/spłycić, 6.powiększać/powiększyć, 7.drożeć/podrożeć, 8.pogłębiać/pogłębi, 
9.opuszczać/opuścić, 10. Opróżniać/opróżnić, 11. Zwiększać/zwiększyć, 
12.przedłużać/przedłużyć, 13. Przyciemniać/przyciemnić, 14.napełniać/napełnić, 
15.odnawiać/odnowić, 16.pogarszać / pogorszyć , 17. Polepszać/ polepszyć 

3. 1.spłyca, 2.pogorszył, 3.przedłużył, 4. Opuścić, 5.przyciemnić, 6.powiększyć, 7.podrożała, 8. 
Opróżnia, 9.pogłębić, 10.skróciła, 11.postarzała, 12. Odnowić, 13.rozjaśnia/rozjaśniło, 14. 
Obniżę/ obniżymy 15.polepszyły, 16.napełniłem/napełniłam 17.zmniejszy  
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