
  

czasownik ‘ciągnąć’ z prefiksami



  

ciągać, ciągnąć
a) przesuwać/poruszać coś

Adaś, nie ciągnij Zosi za włosy!

Gdzie ciągniesz ten fotel?

b) zmuszać/namawiać kogoś do pójścia gdzieś

Dzieci cały dzień ciągną tatę na spacer.

Żona ciąga mnie po sklepach.

Sąsiedzi ciągają nas po sądach



  

wciągać, wciągnąć
● ciągnąć do środka albo na górę

Pomóż mi wciągnąć tę sofę do domu.

Dziecko wciąga psa na łóżko.

Wciągnij brzuch.

Bardzo wciągnęła mnie ta książka.



  

wyciągać, wyciągnąć
● ciągnąć z środka 

Wyciągnij ręce z kieszeni.

Zapomniałem wyciągnąć rybę z zamrażarnika.



  

dociągać, dociągnąć
● ciągnąć coś do jakiegoś punktu

Pies w końcu dociągnął patyk do rzeki



  

odciągać, odciągnąć
● ciągnąć od kogoś lub czegoś

Właściciele próbowali odciągnąć od siebie 
gryzące się psy.

Dziecko odciąga tatę od pracy.

Odciągnij jej uwagę, a ja szybko schowam 
prezent.



  

podciągać, podciągnąć
a) ciągnąć do góry

Podciągnij spodnie.

Nie umiem podciągnąć się na drążku.

b) poprawić się w czymś

Jaś musi podciągnąć się z matematyki



  

rozciągać, rozciągnąć
● ciągnąć w różnych kierunkach

Ten materiał się nie rozciąga.

Znowu rozciągnęłaś mój sweter!

Przed niami rozciąga się piękny widok.

Przed bieganiem powinienneś się dobrze 
rozgrzać i rozciągnąć



  

nadciągać, nadciągnąć
● synonim czasownika nadchodzi

Nadciąga burza.

Nadciąga deszcz.

Od południa nadciągają upały



  

przeciągać, przeciągnąć
● ciągnąć z miejsca na miejsce 

Myślisz, że przeciągniemy tę szafę z sypialni 
do salonu?

● Kot wyspał się, a teraz się przeciąga.



  

przyciągać, przyciągnąć

Magnes przyciąga metal.

Ten koncert przyciągnął wielu fanów muzyki 
rockowej.

Przeciwieństwa się przyciągają.



  

ociągać się

● robić coś bardzo powoli

Nie ociągaj się, chodź szybciej.

Starsznie ociągają się ze skończeniem tego 
projektu.



  

1. Ten serial bardzo wyciąga / wciąga.

2. Nie możemy dociągnąć / przeciągnąć go od 
komputera.

3. Moje spodnie rozciągnęły się / przeciągnęły się 
w praniu.

4. Ten obraz przyciągnął / przeciągnął moją uwagę.

5. Czy możesz wyciągnąć / dociągnąć wodę z 
mojego plecaka?

6. Pracuj szybciej nie przeciągaj / ociągaj się.
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