
[B2] Przymiotniki odrzeczownikowe 

1.Do podanych rzeczowników dopisz przymiotniki 
 

1. lato - ..................................................... 

2. wiosna - ................................................ 

3. zima -..................................................... 

4. jesień - .................................................. 

5. rano -..................................................... 

6. wieczór - ............................................... 

7. noc - ...................................................... 

8. rok -....................................................... 

9. miesiąc - ............................................... 

10. tydzień - ................................................ 

11. dzień - ................................................... 

12. godzina – ............................................... 

13. minuta -................................................. 

14. bawełna - .............................................. 

15. len -....................................................... 

16. skóra -.................................................... 

17. szkło – ................................................... 

18. drewno – .............................................. 

19. metal – ................................................. 

20. beton – ................................................. 

21. papier -.................................................. 

22. złoto – ................................................... 

23. srebro – ................................................ 

24. diament - ............................................. 

25. kwiat – .................................................. 

26. owoc - ................................................... 

27. warzywo - ............................................. 

28. mięso -................................................... 

29. ziemniak - .............................................. 

30. kukurydza - ............................................ 

31. mleko - ................................................... 



[B2] Przymiotniki odrzeczownikowe 

 

2.Czy wiesz jaka jest różnica między tymi słowami? Wpisz przymiotnik, który pasuje do 

podanego rzeczownika 
 

1.Skóra  - skórzany, skórny 

.................................... buty 

.................................... problem 

2.Owoc – owocowy, owocny 

.................................... praca 

.................................... sok 

3.Dziecko – dziecinny, dziecięcy 

................................... pokój 

................................... zachowanie 

4.Energia – energiczny, energetyzujący 

................................... dziecko 

.................................... napój 

5.Efekt – efektywny, efektowny 

.................................... strój 

.................................... sposób nauki 

6.Wieczór – wieczorowy, wieczorny 

.................................... spacer 

..................................... suknia 

7.Dzień – dzienny, -dniowy 

..................................... wycieczka 

Pokój .....................................  

8.Kwiat – kwiecisty, kwiatowy 

.......................................... zapach 

.......................................... koszula 

9.Miasto – miejski, miastowy 

........................................... czowiek 
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........................................... hałas 

10.Papier – papierowy, papierniczy 

............................................ sklep 

............................................ samolot 

 

3.Wpisz w puste pola słowa z ćwiczenia 1.  
 

1. Lubię perfumy o .......................... zapachu, ale nie znoszę różanych. 

2. Mój syn nosi tylko białe, ............................ T-shirty, bo nie lubi podejmować decyzji rano. 

3. Teraz zrobimy 20-............................... przerwę, a potem powtórzymy gramatykę. 

4. Nie podobają mi się.................................. ściany wewnątrz budynków. Sprawiają wrażenie 

surowych i niedokończonych. A Ty co myślisz? 

5. W piątek pojechaliśmy na trzy............................. wycieczkę w góry. Wróciliśmy w niedzielę 

wieczorem. 

6. Uwielbiam .............................. spacery po parku – kolorowe liście pięknie wyglądają na zdjęciach. 

7. Zawsze marzyłam o prawdziwej .................................... podłodze, którą trzeba co weekend 

polerować. 

8. .................................. ubrania przyjemnie się nosi latem, ale ciągle trzeba je prasować.  

9. Dostałam na urodziny ................................. kolczyki. Nie podobają mi się za bardzo, bo wolę 

złoto. 

10. Przepraszam, czy kursują tutaj jakieś .................................... autobusy?  
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Odpowiedzi: 
 

1.1.letni, 2.wiosenny, 3.zimowy, 4.jesienny, 5.ranny, 6.wieczorny, 7.nocny, 8.roczny, x-letni, 9. 
miesięczny, 10. tygodniowy 11.dzienny/ x-dniowy, 12.godzinny, 13. minutowy, 14.bawełniany, 15.lniany, 
16.skórzany, skórny, 17. szklany, 18. drewniany, 19. metalowy, 20. betonowy, 21. papierowy, 
papierniczy,   22.złoty, 23. srebrny, 24. diamentowy, 25. kwiatowy, kwiecisty, 26. owocowy, owocny, 27. 
warzywny, 28. mięsny, 29. ziemniaczany, 30. kukurydziany, 31. mleczny 

2.1.skórzane, skórny, 2.owocna, owocowy, 3.dziecięcy, dziecinne, 4. energiczne, energetyzujący, 

5.efektowny, efektywny, 6. wieczorny, wieczorowa, 7. -dniowa, dzienny, 8. kwiatowy, kwiecista, 

9.miastowy, miejski, 10. papierniczy, papierowy 

3.1.kwiatowym, 2. bawełniane, 3.minutową, 4.betonowe, 5.dniową, 6.jesienne, 7.drewnianej, 8.lniane, 

9. Srebrne, 10. nocne 

 

 


