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Wpisz przyimki w puste pola 
 

1. Moja sąsiadka jest ................ mnie złośliwa. Co noc uderza czymś w kaloryfer i nie daje mi spać. 

2. Może być pan dumny ................ syna. To bardzo grzeczny chłopiec. 

3. Martyna jest zakochana .................. Tomaszu od wielu lat, ale Tomasz woli jej brata Rafała. 

4. Jestem wściekły .................. Beatę, że nawet nie poinformowała nas, że nie przyjdzie na ślub. 

5. Jako ojciec chrzestny jestem zobowiązany ............... kupowania prezentów dziecku kilka razy w 

roku. 

6. Nie musisz być ................. mnie zazdrosna. Poza tobą świata nie widzę. 

7. Matka zawsze ma wzrok skierowany ............... górze, jakby szukała pomocy u Boga, kiedy 

opowiadam jej o swoim życiu w dużym mieście. 

8. Jesteś pewien, że zamknęłaś dom ............ klucz? Wstanę i sprawdzę, bo inaczej nie zasnę. 

9. Jedzenie w barach szybkiej obsługi jest na dłuższą metę groźne ............... zdrowia. 

10. Nie jestem do końca zadowolony ............ tego, jak mi poszła rozmowa kwalifikacyjna. 

11. Nie mogę jeść pierogów, bo jestem uczulony .......... ser, mąkę, cebulę i ziemniaki. 

12. Jeszcze nie czuję się zbyt dobry ................. grze na gitarze, ale jeśli będę codziennie ćwiczyć, na 

pewno w końcu się to zmieni. 

13. Artyści są bardzo wrażliwi ............... krytykę. Nie można przy nich nigdy wyrazić szczerej opinii. 

14. Uważam, że dawanie nagród najlepszym uczniom jest niesprawiedliwe .................. dzieci, które 

ciężko pracują, ale nie są tak utalentowane. 

15. Sąd nie był do końca przekonany ............... jego winie, więc wypuścił Krzysztofa Z. z więzienia. 

Dwa miesiące później mężczyzna zamordował sąsiadkę. 

16. Ta aktorka jest znana ................ jednej sztuki teatralnej, w której zagrała królowę Bonę. 

17. Twoje dziecko w ogóle nie jest podobne ............. jego taty. Dlaczego? 

18. Lubię chodzić do aquaparków.  Widok morskich zwierząt jest przyjazny .......... oczu. 

19. Nowa apteka jest zaopatrzona ................ wszystkie niezbędne leki bez recepty i na receptę. 

20. Dieta keto jest niebezpieczna, bo jest bardzo uboga .................... witaminy i mikroelementy. 

21. Nie chciałeś nigdy mojej pomocy, więc  teraz jesteś zdany tylko ............. samego siebie. 

22. Dzieci alkoholików są bardziej podatne ............... uzależnienia w dorosłym życiu. 

23. Codziennie ćwiczenia są bardzo pomocne ................ walce z bólem kręgosłupa. 

24. Przykro mi, ale zaświadczenie o zarobkach jest konieczne ............. podpisania umowy o 

mieszkanie. 

25. Zawsze biorę sobie takie uwagi do serca. Jestem otwarta ............... konstruktywną krytykę. 

26. To, co jest charakterystyczne ............. tego filmu to to, że wszyscy mają maski i nikt w nim nic nie 

mówi. 

27. Moi rodzice są podejrzliwi ................. wszystkiego, co oglądają w TVP. I dobrze! 

28. Chociaż chłopiec płakał i krzyczał, matka pozostała obojętna ............. jego histerię i nie kupiła mu 

lizaka. 

29. Czasem myślę, że fajnie byłoby być psem. One są wolne .......... zobowiązań. 

30. Kiedy usłyszałam, że Zuza otworzyła taki sam sklep jak mój, zrobiłam się cała czerwona .......... 

złości. 
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Odpowiedzi: 
1.wobec, 2.z, 3.w, 4.na 5.do, 6.o, 7.ku, 8.na, 9.dla, 10.z, 11.na, 12.w, 13.na, 14. wobec, 15.o, 16.z, 17. 

do, 18.dla, 19.we, 20.w, 21.na, 22.na, 23.w, 24.do, 25. na, 26.dla, 27.wobec, 28.na, 29.od, 30. ze 
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