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Lista słów 

• kłaść / położyć – umieścić coś poziomo 

• dokładać się / dołożyć się – dać pieniądze na zbiórkę np. dołożyć się do prezentu dla szefa 

• dokładać / dołożyć – nałożyć, dać więcej jedzenia  

• nadkładać / nadłożyć (drogi) – jechać dłuższą drogą niż się planowało  

• nakładać / nałożyć – serwować jedzenie / położyć coś na górę 

• odkładać / odłożyć – położyć z powrotem na swoje miejsce lub położyć z boku, bo będzie 

potrzebne później 

• podkładać /podłożyć – położyć coś pod coś innego 

• podkładać /podłożyć komuś świnię – oszukać kogoś, obwinić kogoś za coś 

• przekładać / przełożyć  – położyć w inne miejsce / zmienić datę wydarzenia na późniejszą / 

położyć coś między dwie rzeczy 

• rozkładać / rozłożyć – położyć rzeczy w różne miejsca / otworzyć kanapę, fotel itd. / zepsuć 

się (o śmieciach) 

• składać / złożyć – zrobić coś z mniejszych elementów np. meble / (dokumenty) aplikować 

• składać się / złożyć się na – zebrać razem pieniądze na jakiś cel 

• układać / ułożyć – położyć coś w dobrym miejscu, w odpowiedniej kolejności np. puzzle 

• wkładać / włożyć–  położyć coś w środku np. w szafie, w lodówce 

• wykładać / wyłożyć – uczyć na uniwersytecie / położyć coś w widocznym miejscu  

• wykładać się / wyłożyć się na czymś – popełnić błąd w czymś np. na egzaminie 

• zakładać / założyć coś - ubrać się w coś / mieć tezę / otwierać firmę itp. 

• zakładać się / założyć się – umówić się z kimś, że jeśli się wygra, dostanie się nagrodę 

 

1. Wybierz poprawny czasownik  
 

1. Z czego zakłada / składa się / rozkłada się to danie? 

2. Założyłeś / rozłożyłeś / złożyłeś już podanie o stypendium? 

3. Musimy w końcu zacząć dokładać się / układać / odkładać trochę pieniędzy na emeryturę! 

4. Babcia wkładała / zakładała się / wykładała fizykę na uniwersytecie. 

5. Nałóż / ułóż / załóż buty, bo wychodzimy. 

6. Szef ułożył /dołożył /przełożył nam taki grafik, że prawie nigdy nie widzę się z dziećmi. 

7. Wybrałem zły zjazd na autostradzie i musiałem podłożyć / nadłożyć / nałożyć drogi. Dlatego 

się spóźniłem na pogrzeb. 

8. Bardzo cię proszę dołóż / odłóż / wyłóż tego dinozaura na półkę. Masz ich już dziesiątki w 

domu i nie kupię ci kolejnego! 

9. W szufladzie na skarpetki mojego brata rozkłada się / zakłada się / przekłada się stary banan. 

10. Wyłożyłeś / podłożyłeś / przełożyłeś gdzieś moje klucze? Jestem pewna, że były na stole. 

11. Tato! Nie zakładaj / odkładaj / nakładaj mi tak dużo. Dobrze wiesz, że jestem na diecie! 

12. Może zamiast grania na telefonie będziemy zakładać się / układać / przekładać klocki? 

13. Jeśli brakuje ci pieniędzy na mieszkanie poproś ojca. Na pewno chętnie odłoży / założy / 

dołoży ci się do czynszu. 

14. Wyłożyłam / założyłam / przełożyłam dzisiaj bluzkę na lewą stronę i tak poszłam na 

spotkanie z klientem! 

15. Pamiętam jak razem z dziadkiem przekładaliśmy / układaliśmy / składaliśmy modele 

samolotów. Ale to było nudne! 
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2.Wpisz do zdań czasowniki z listy  
 

1. Razem z moim współlokatorem .........................................., że jeśli nie poderwę dzisiaj żadnej 

dziewczyny to będę sprzątać toaletę przez miesiąc. 

2. Czy może mi pani ................................ jeszcze jedną gałkę lodów? Zdecydowałem, że dwie to 

jednak za mało. 

3. Powinnaś ................................... coś pod kubki z herbatą, jeśli nie chcesz zniszczyć stołu. 

4. Nienawidzę ................................... puzzli, ale mój czteroletni syn to uwielbia. 

5. Mieliśmy wczoraj ........................................ łóżeczko dla naszego dziecka, ale mój mąż wypił za 

dużo wina. 

6. Pracuję w supermarkecie i cały dzień ................................ towary na półki.  

7. Dlaczego .................................. tę krótką spódnicę? Idziemy do kościoła, a nie na dyskotekę! 

8. Pamiętaj, żeby wyjąć kurczaka z piekarnika i, jeśli już ostygł, ..................................... go do 

lodówki zanim pójdziesz spać! 

9. Czy możemy wyjątkowo w tym tygodniu ........................................ naszą lekcję z środy na 

czwartek? 

10. Babcia zawsze .................................. mi takie duże porcje jakbym była zapaśnikiem albo 

bokserem.  

11. Miałam w portfelu tylko pięć złotych, więc musiałam .................................. kombuchę i kupić 

wodę mineralną.  

12. Nigdy nie ........................................ rzeczy mojej żony w inne miejsce, bo ona potem nie może 

niczego znaleźć, panikuje, krzyczy i płacze.  

13. Alicja .................................. wniosek o wymianę okien w mieszkaniu socjalnym. Robotnicy 

przyszli po dziesięciu latach.  

14. To ciasto wyszło trochę za suche. Powinieneś je przekroić i  ................................... kremem.  

15. Zbieramy na karmę dla schroniska dla zwierząt. ....................................... pani ? 

16. Kupujesz prezent dla mamy sama czy ............................................. i kupimy jej coś lepszego? 

17. Nie wierzę! ...................................... na najprostszej części testu – na czytaniu! 

 

3.Wpisz do zdań poprawny rzeczownik 
 

zakład, dokładka, zakładka, podkładka, rozkład, układ, wykład, skład, założenie, okładka, nakład, 

składka, układanka 

 

1. Ktoś narysował wulgarny obrazek na ................................. jazdy na przystanku i teraz nie mam 

pojęcia, o której jest mój następny autobus! 

2. Chyba bardzo smakują ci flaki. Chcesz...............................? 

3. Czy ................................. to dobry prezent dla przedszkolaka? 

4. Czy wiesz, że z każdego urlopu przywozisz mi .................................... pod kubki? Mam już ich 

chyba sto pięćdziesiąt. 

5. Zakupy z moim ojcem to koszmar. On czyta .................................... każdego produktu. 

Każdego! 

6. Jeśli przyjmiemy ........................................, że ziemia jest płaska to jak Amerykanie latają do 

Chin? 
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7. ..................................... gazet papierowych jest coraz mniejszy, bo ludzie wolą kupować 

abonament online.  

8. Mamy tutaj taki .......................................... .Policjanci nie widzą, że sprzedaję ukraińskie 

papierosy pod stołem, a ja im daję za to za darmo dwa kartony co miesiąc. 

9. ...................................... na komitet rodzicielski wynosi w tym roku 500 złotych. 

10. W czasie ...................................... nikt nie słuchał profesora,więc nagle zaczął mówić „Bla bla 

bla! Bla bla bla bla.” I tak nikt nie zwrócił na niego uwagi. 

11. Na ..................................... książki był cowboy w kapeluszu, dżinsach i bez koszuli. 

12. Dziadek pracował w ................................... produkującym części do samochodów przez 50 lat. 

13. W każdym muzeum kupuję nowe .............................. do książek, a kiedy ich potrzebuję nigdzie 

nie mogę ich znaleźć! 
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Odpowiedzi 
 

1. 2.składa się, 2.złożyłeś, 3.odkładać, 4.wykładała, 5.załóż, 6.ułożył, 7.nadłożyć, 8.odłóż, 

9.rozkłada się, 10.przełożyłeś, 1 1.nakładaj, 12.układać, 13.dołoży, 14.założyłam, 15. 

układaliśmy 

2. 1.założyliśmy się, 2. dołożyć/nałożyć, 3.podłożyć, 4.układać, 5.składać/złożyć, 

6.wykładam/rozkładam, 7.założyłaś / włożyłaś, 8.włożyć, 9.przełożyć, 10.nakłada, 11.odłożyć, 

12.przekładam, 13.złożyła. 14.przełożyć, 15. dołoży się, 16. złożymy się, 17.wyłożyłem/am się 

3.  1.rozkładzie, 2.dokładkę 3. układanka, 4.podkładki, 5. skład, 6. założenie, 7.nakład, 8. układ, 

9. składka, 10. wykładu, 11. okładce, 12. zakładzie, 13. zakładki 

 


