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• dorabiać / dorobić (klucze) – dodać coś brakującego  

• dorabiać się/ dorobić się (majątku, domu, samochodu) – stać się bogatym 

• narobić się – pracować zbyt wiele w porównianiu do efektów 

• odrabiać / odrobić lekcje / pracę domową – robić zadanie, które dał nam nauczyciel 

• podrabiać / podrobić (obraz, dokumenty) – sfałszować 

• porobiło się! – rzeczy się skomplikowały 

• przerabiać / przerobić – zmienić formę, transformować 

• rozrabiać / rozrobić – rozpuścić proszek albo gęsty płyn w innym płynie  

• rozrabiać – być niegrzecznym, zachowywać się źle (o dzieciach) 

• urabiać /urobić się po łokcie – bardzo ciężko pracować 

• wrabiać / wrobić kogoś – oszukać 

• wrabiać się / wrobić się – pozwolić innym się oszukać 

• wyrabiać / wyrobić się – coś było słabe/złe/brzydkie, ale z czasem zmieniło się na 
mocne/dobre/ładne 

• wyrabiać / wyrobić – produkować  albo mieszać intensywnie rękami ciasto drożdżowe, żeby 
dobrze wyrosło; aplikować i dostać dokument 

• zarabiać / zarobić – dostawać pieniądze z pracy 
 

1.Połącz w pary 
 

1. wyrabiać    a) budyń w mleku  
2. zarabiać   b) kogoś w morderstwo 
3. urobić się   c) po łokcie 
4. podrabiać    d) ciasto  
5. odrabiać   e) portrety 
6. przerabiać   f) dobre pieniądze   
7. wrabiać    g) pracę domową  
8. rozrabiać   h) plastikowe śmieci na ubrania  

 

2.Wstaw czasowniki do zdań 

1. Zdradziłam twój sekret kilku koleżankom i teraz nie chcą z tobą rozmawiać. Ale 
.................................! 

2. Znowu nie ............................ pracy domowej? 
3. Chciałem zrobić kisiel, ale byłem głupi i ............................. proszek w gorącej, a nie w zimnej 

wodzie. A to było ostatnie opakowanie! 
4. W tej fabryce ............................... najpiękniejszą porcelanę na świecie! 
5. Ile ............................? Zawsze za mało! 
6. Kiedy byłam dzieckiem, uwielbiałam patrzeć, jak babcia ............................ ciasto drożdżowe. 

Wydawała mi się bardzo silna! 
7. Jeśli wypracujesz sobie rutynę w uczeniu się, nie będziesz mieć poczucia, że się strasznie 

.................................... za każdym razem, kiedy się uczysz.  
8. Myślę, że powinniśmy ................................ te dwa pokoje na jeden duży salon.  

9. Nienawidzę tej pracy! Dzisiaj ............................... za marne 50 złotych!  

10. Masakra! Właśnie dowiedziałam się, że mój szwagier ...................................obrazy i 
sprzedawał je za grube miliony. Nie wiedziałam, że mamy taki talent w rodzinie! 

11. Zrobiłam 300 pierogów. Wystarczy na weekend czy ........................... jeszcze 100? 

12. Przestaw biurko bliżej okna, kiedy ............................ lekcje. Będziesz mieć więcej światła.   
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13. Kiedy ............................... drożdże z mlekiem, pamiętaj, żeby dodać szczyptę cukru. Wtedy 

lepiej urosną. 

14. Próbowałam .......................................stare jeansy na szorty, ale obcięłam je za krótko i teraz 

się do niczego nie nadają. 

15. Jeśli będziesz wydawać wszystko co ................................ na wakacje w egzotycznych krajach 

trzy razy w roku to nigdy się nie ................................ własnego mieszkania! 

16.  .....................................! Franek przestraszył się życia w małżeństwie i nie przyjechał na swój 

własny ślub! 

17. Wolałabym, żeby mój syn nie siedział obok Mateusza, bo ten chłopiec bardzo dużo 

................................. i nie pozwala mu się skupić. 

18.  Chciałabym ........................... trochę więcej, żeby móc co roku pojechać za granicę na 

wakacje. 

19. Mój kuzyn pójdzie do więzienia, bo ................................ prawa jazdy i wystawiał je na sprzedaż 

na Gumtree. 

20. Dzisiaj........................................klucze do naszego mieszkania i zanieśliśmy je do znajomych, bo 
oboje ja i moja żona ciągle gubimy klucze. 

21. Kiedy był nastolatkiem nie wyglądał atrakcyjnie, ale ...................................... i teraz jest dość 
przystojny! 

22. Maćku proszę cię, bądź grzecznym chłopcem i przestań ........................................! 
23. Mama zaplamiła sukienkę, ale ponieważ jest dobrą krawcową, ............................. ją na 

spódnicę.  
24. Cholera! Grabiłem dzisiaj liście w ogrodzie, ...................................., a wieczorem wiał silny 

wiatr i cała moja praca na nic.  

3. Wpisz słowa z listy do zdań 

wyroby, zarobki, podróbka, przeróbki, rozrabiaka, dorobek 

1. Kupiłem garnitur, ale spodnie są za długie, więc szukam punktu z ..................................... 
krawieckimi 

2. Mój Stasio to straszny .................................. i dlatego nikt go nie chce zapraszać. 
3. W zeszłym roku powódź zalała mój dom i pole. Straciłem ............................ życia. 
4. ................................. w naszym kraju rosną, ale inflacja rośnie jeszcze szybciej.  
5. Nie wierzę, że kupiłaś torebkę Louis Vitton za 100 złotych. To musi być ................................ . 
6. W naszej cukierni sprzedajemy najlepsze .................................. cukiernicze w kraju! 

 

Odpowiedzi: 
 

1.1d, 2f, 3c, 4e, 5g, 6h, 7b, 8a 
2.1.się porobiło 2.odrobiłeś/aś, 3.rozrobiłem, 4.wyrabiają/wyrabia się, 5.zarabiasz, 6.wyrabia, 
7. się narobiłeś/aś, 8. przerobić, 9. narobiłe/am się, 10. podrabiał, 11. dorobić, 12. odrabiasz, 
13. rozrabiasz, 14. przerobić, 15. zarabiasz, dorobisz  16. ale się porobiło!, 17. rozrabia, 
18.zarabiać, 19.podrabiał, 20. dorobiliśmy, 21. wyrobił się, 22. rozrabiać, 23. przerobiła,24. 
narobiłem się 
3.1. przeróbkami, 2. rozrabiaka, 3.dorobek, 4.zarobki, 5. podróbka, 6.wyroby 
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