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W puste pola wstaw czasowniki z listy. Mogą być użyte w różnych formach 

gramatycznych. Możesz ich użyć więcej niż jeden raz. 
 

stawiać/postawić, wystawiać/wystawić, wstawiać/wstawić, odstawiać/odstawić, 

dostawiać/dostawić, przestawiać/przestawić, nastawiać/nastawić, zastawiać/zastawić, 

zostawiać/zostawić, ustawiać/ustawić, podstawiać/podstawić, nadstawiać/nadstawić 

1. Woda cieknie z sufitu w salonie. Muszę                                       wiadro i zadzwonić do hydraulika! 

2. Masz tyle ubrań, których nie nosisz. Powinnaś je                                             na jakiejś stronie z 

używanymi ubraniami. 

3. Nasze nowe mieszkanie jest już prawie umeblowane. Jeszcze do tego fotela                                       

mały stolik kawowy i już wszystko będzie gotowe. 

4. W sobotę zwichnęłam bark. Na szczęście mój chłopak jest ratownikiem medycznym i szybko mi 

go                                              . 

5. Zapomniałem portfela! Czy możesz dzisiaj za mnie zapłacić, a ja                                         ci obiad 

następnym razem? 

6. Jestem pewien, że ktoś                                              ten mecz. To niemożliwe, żeby taka słaba 

drużyna wygrała z Barceloną! 

7. Według chrześcijaństwa jeśli ktoś cię uderzy w jeden policzek, powinieneś                                 

drugi. Według mnie to prosta droga do przemocy domowej. 

8. To biurko nie może tu stać, bo                                      drzwi na balkon. Musimy je natychmiast                                                                             

                                     w inne miejsce. 

9. Miałem dzisiaj obejrzeć film w kinie z dziewczyną z aplikacji, ale mnie                                           Po 

prostu nie przyszła. Nie napisała. Nie zadzwoniła. Ja to mam pecha... 

10. Kiedy wrócisz do domu,                                                    od razu ziemniaki. Ja wrócę wkrótce po tobie 

bardzo głodna, to od razu zjemy obiad.  

11. Marek! No co ty                                                         ?! Nikt tu nie podrywa twojej żony. Nawet gdyby 

ona chciała, to nikt z nas by jej nie dotknął! Uspokój się! 

12.                                             pierścionek zaręczynowy do lombardu, żeby spłacić dług karciany męża.  

13. Gdzie byłeś cały tydzień i dlaczego nie w pracy? Nie po to zarekomendowałem cię do szefa jako 

solidnego pracownika,  żeby teraz                                       za ciebie karku!  

14. Jestem idiotką. Kupiłam kawę na wynos,                                          kubek na dachu samochodu i 

odjechałam. Teraz mam kawę na przedniej szybie!  

15. Nie wiem dlaczego, ale nie mogę                                               nowego hasła na PayPalu. Co robię 

źle?  
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16. Córciu                                            jeszcze jeden kieliszek. Twoja mama mówi, że też napije się z nami 

wódki. 

17. Jeśli chcesz zrobić dobre ciasto na pizzę, użyj bardzo mało drożdży, ale                                      ciasto 

do lodówki na całą noc.  

18. Nie mogę uwierzyć, że moja żona                                        tylko dlatego, że mam alergię na psa, a 

ona zawsze marzyła o pudlu! 

19. Nie zapomnij, że dzisiaj w nocy w Polsce                                            się zegarki. Śpimy krócej i 

wstajemy wcześniej! 

20. W końcu piękna pogoda. Może                                                już do ogrodu stół i krzesła, a w 

weekend zaprosimy Kleczkowskich na grilla? 
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Odpowiedzi 
1.podstawić, 2.wystawić, 3. dostawimy, 4.nastawił, 5. postawię, 6.ustawił, 7.nadstawić, 8.zastawia, 

przestawić, 9.wystawiła, 10. nastaw, 11.odstawiasz, 12. wstawiłam, 13. nadstawiać, 14. postawiłam, 

15. ustawić, 16. dostaw, 17. Odstaw/ wstaw, 18. zostawiła, 19. przestawia, 20. wystawimy 
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