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1 [B] Czasownik „ciągnąć” z prefiksami 

• ciągnąć / pociągnąć – to pull 

• ciągnąć się – to last very long 

• dociągać / dociągnąć – to finish by pulling until the end 

• naciągać / naciągnąć – to stretch (-za małą bluzkę), to persuade someone to spend money (-

na drogie wakacje), to pull (mięsień) 

• nadciągać / nadciągnąć – to come (coś dużego, ważnego, groźnego jak burza czy wojna) 

• ociągać się  - to do something very slowly on purpose 

• odciągać / odciągnąć – to pull away (np. w bójce), to express (mleko) 

• pociągać kogoś – to be attractive to someone 

• pociągnąć kogoś do odpowiedzialności – to make someone pay for their mistakes 

• przeciągać się – to stretch arms and shoulders (rano), to play tugs of war, to last too long 

• rozciągać się / rozciągnąć sie – to stretch (sport) 

• ściągać / ściągnąć – to download, to pull down, to take off (clothes), to cheat on a test 

• wciągać / wciągnąć – to drag into, to sniff 

• wyciągać / wyciągnąć – to pull out, to pull up to the top 

• zaciągnąć kogoś gdzieś – to force someone to go somewhere 

• zaciągać się / zaciągnąć się – to inhale deeply ( np.papierosem) 

 

1.W puste pola wpisz odpowiednie prefiksy 

1. Dlaczego musisz zawsze sie tak ........ociągać, kiedy musisz iść do szkoły? 

2. Sprawa rozwodowa moich sasiadów ........ciąga się od 2015 roku. 

3. Ten obrazek wyszedł ci bardzo ładnie, ale tutaj z brzegu musisz jeszcze .......ciągnąć trochę 

czerwoną farbą. 

4. Tydzień temu .......ciągnęłam mięso z zamrażarki i o nim zapomniałam. 

5. Widziałam jak w klubie .......ciągałeś nosem coś białego! Nie sądzę, żeby to był cukier puder! 

6. Po ćwiczeniach z ciężarami powinnaś się .......ciągnąć, żeby nie mieć zakwasów na drugi 

dzień. 

7. Na wieczorze kawalerskim koledzy ......ciągnęli mnie do klubu ze stripteasem, a ponieważ 

byłem bardzo pijany, wydałem 5000 złotych.  

8. Mam pięćdziesiąt lat i wczoraj ......ciągnąłem sobie mięsień pleców wstając rano z łóżka. 

9. Nie ......ciągaj butów! Nie myłam jeszcze podłogi.  

10. Kiedy byłem nastolatkiem przez jakiś czas paliłem papierosy, ale nigdy sie nie ......ciągałem.  

11. W ostatniej chwili ......ciągnęliśmy lunatyka od klifu. Minutę później i byłoby po nim. 

12. Jezu jak ten film się ......ciągnie. Dawno nie widziałam niczego tak nudnego. 

13. Wiesz, że ......ciąganie kopii książek bez płacenia za nie jest nielegalne, prawda? 

14. Zupełnie nie jestem asertywny! Poszedłem do optyka po okulary przeciwsłoneczne, a 

......ciągnęli mnie na okulary korekcyjne z filtrem niebieskiego światła, szkłami premium i 

oprawkami od znanego projektanta.  

15. Po pierwszej lekcji salsy nie byłam pewna, czy będę kontynuować, ale dałam im szansę i w 

końcu ......ciągnęłam się tak bardzo, że teraz chodzę do klubu salsy prawie co tydzień. 
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2 [B] Czasownik „ciągnąć” z prefiksami 

2.Połacz słowa z definicjami 

1. pociąg     a) rząd, lista 

2. wyciąg     b) mały błąd z powodu nieskończenia zadania 

3. niedociągnięcie    c) pojazd kolejowy 

4. przeciąg    d) kolejka dla narciarzy lub historia transakcji 

5. ciąg     e) wiatr wywołany otwartymi oknami 

 

3.Wstaw do zdań słowa z listy 

 

wyciąg, niedociągnięcie, pociąg, przeciąg, ciąg 

 

1. Pijany turysta spadł z ................... narciarskiego, przeżył upadek, ale zjadł go niedźwiedź. 

2. Zamknij okno, bo jest ........................ i się rozchorujesz. 

3. W tym .............. liczb tylko dwie są liczbami pierwszymi. Znajdź je. 

4.  Mówi pani, że zrobiliśmy dużo błędów podczas remontu pani mieszkania, ale ja nazwałbym 

je raczej ............................................. 

5. ............................ pospieszny z Warszawy do Krakowa jest opóźniony o 3 godziny.  
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3 [B] Czasownik „ciągnąć” z prefiksami 

Odpowiedzi 

1.1.o, 2.prze, 3.do, 4.wy, 5.w, 6.roz, 7.za, 8.na, 9.ś, 10.za, 11.od, 12.-, 13.ś, 14.na, 15.w 

2.1c, 2d, 3b, 4e, 5a 

3.1.wyciągu, 2.przeciąg, 3.ciągu, 4.niedociągnięciami, 5.pociąg 
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