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1. Babcia zawsze mówiła, że ..................................dumę z mojej pracy w Polskiej Akcji 

Humanitarnej. 

2. Czy nadal ....................................... urazę do Pawła o to, że zostawił cię przed ołtarzem kiedy 

byłaś w ciąży? 

3. Do tej pory naukowcy nie .......................................jeszcze rozwiązania problemu głodu na 

świecie. 

4. Dzieci w przedszkolu przeklinają, bo .................................. przykład ze swoich rodziców. 

5. Wczoraj o 6 generał ........................... rozkaz pozbierania śmieci z plaży. 

6. Jak to możliwe, że prezydent nigdy nie ..................................odpowiedzialności za głupoty, które 

mówi publicznie. 

7. Jeśli chce pani wziąć do siebie kota, musi mu pani ..................................odpowiednie warunki. 

8. Jeśli chcesz przestać palić, musisz ............................... w sobie pokusę sięgnięcia po papierosa. 

9. Jeśli nasz produkt nie .................................twoich oczekiwań, zwrócimy ci pieniądze. 

10. Już nie pytam mamy o radę, bo zawsze kiedy ona mi ............................. rady, źle na tym 

wychodzę. 

11. Kiedy nauczycielka zobaczyła, że przynieśliśmy jaszczurkę do klasy, ...........................wyjaśnień. 

12. Kupiłem kurs nauki języka przez sen, ale nie ...................................... się żadnego zaskakującego 

rezultatu. 

13. Moj chłopak ...................................... mi warunek: albo on albo mój pies. Wybrałam psa. 

14. Najwyższa pora .....................................wyboru! Kupić kremowe masło orzechowe czy masło 

orzechowe z kawałkami orzechów? 

15. Nasze nowe lodówki .........................................potrzeby wszystkich zapracowanych ludzi. 

16. Naukowcy ......................................... wiele badań, ale jak dotąd nie znaleźli jeszcze leku na 

Alzheimera. 

17. Nie dotykaj gorącej patelni, bo ................................. sobie krzywdę! 

18. Nie widzę sensu, żeby ............................... dalej tę dyskusję. Przecież wszyscy chcą tutaj mówić, a 

nikt nie chce słuchać. 

19. Odkąd urodziło się moje drugie dziecko, czuję, że ............................ kontrolę nad swoim życiem. 

20. Pamiętaj, że jeśli weźmiesz kredyt na dom, będziesz musiał go ............................... przez 30 lat! 

21. Pani syn przyniósł do szkoły film pornograficzny i wyświetlił go na ścianie, więc musieliśmy 

.......................... odpowiednie kroki i zawiesiliśmy go w prawach ucznia. 

22. ..................................... (my) umowę dopiero, kiedy wpłacą państwo kaucję i dwumiesięczny 

czynsz na nasze konto. 

23. Polska ................................. niepodległość w 1918 roku. 

24. Raz w tygodniu dzwonię do mamy i pytam, co nowego u rodziny, żeby ................................swoją 

ciekawość. 

25. Ten syndrom polega na tym, że pacjent nigdy nie może ............................... satysfakcji z życia. 

26. W niedzielę idę głosować, żeby ...............................swój obywatelski obowiązek. 

27. Wielu ludzi odchodzi teraz z korporacji i .................................. własne firmy. Nie wszyscy się do 

tego nadają. 

28. Dzwoniłam do Urzędu do spraw Cudzoziemców wiele razy, ale niestety nie ................................. 

informacji na temat twojej karty pobytu. 

http://www.polskidaily.eu/


[A2/B1] Popularne kolokacje - ćwiczenie 

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

29. Wybrałam panią do tego projektu, bo wiem, że pani bardzo ......................... o szczegóły. 

30. Jeśli nie będziesz .................................. zasad ruchu drogowego, dostaniesz mandat. 
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Odpowiedzi: 
1.czerpie, 2. żywisz, 3. Znaleźli, 4. biorą, 5. wydał, 6. ponosi, 7. zapewnić, 8. zwalczyć, 9. spełni, 

10.udziela, 11.zażądała, 12.spodziewam się / przyniósł, 13. postawił, 14. dokonać, 15. spełniają, 16. 

przeprowadzili, 17. zrobisz, 18. prowadzić, 19. straciłam/em, 20. spłacać, 21. podjąć, 22. podpiszemy, 23. 

odzyskała, 24. zaspokoić, 25. czerpać, 26. spełnić, 27. zakłada, 28. uzyskałam, 29. dba, 30. przestrzegać 
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