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ROZDZIAŁ 0

Zadanie 1 
1. powinien był
2. musiała
3. chciał
4. mogła
5. wolała

Zadanie 2 
1. pływa
2. chodzi
3. latają
4. biegam
5. jeżdżą

Zadanie 3 
1. przechodzić
2. idą
3. wychodzi
4. schodzi
5. rozchodzą się

Zadanie 4 
1. Byliśmy
2. chodziliśmy
3. jedliśmy
4. Wynajmowaliśmy
5. była

Zadanie 5 
1. kupić
2. zaprosić
3. zrobić
4. zjeść
5. zamówić

Zadanie 6 
1. mógłbym
2. Mieszkałbym 
3. jechałbym  
4. uczyłabym
5. prowadziłabym

Zadanie 7 
1. liczmy
2. czekajmy
3. Bądźmy
4. płaczmy
5. płaćmy

Zadanie 8 
1. czuć było a. było czuć
2. stać ... było a. było ... stać
3. słychać było a. było słychać
4. widać było a. było widać
5. znać było a. było znać

Zadanie 9 
1. opłaca się
2. brakuje
3. grzmi
4. starcza
5. zmierzcha

Zadanie 10 
1. można była a. było można
2. należało
3. godziło się
4. przystało
5. uchodziło

Zadanie 11 
1. na
2. u
3. od
4. po
5. do
6. przy
7. na
8. w
9. do
10. z
11. do
12. na

Zadanie 12 
1. a
2. a
3. b
4. a
5. a

Zadanie 13 
1. czekaj
2. leż
3. pracuj
4. pisz
5. wstawaj
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Zadanie 14 
1. c
2. a
3. c
4. c
5. a

Zadanie 15 
1. schodzimy
2. wsiadamy
3. odpowiadamy
4. przyglądamy się
5. dotrzymujemy

Zadanie 16 
1. pisany
2. myte
3. leczony
4. śpiewający
5. grająca

Zadanie 17
1. zrozumiawszy
2. zjadłszy
3. siadając
4. będąc
5. mając
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ROZDZIAŁ 1

PODROZDZIAŁ 1.1
Zadanie 1 
1. brać się
2. chodzić
3. interesować się
4. lecieć
5. lubić
6. umieć
7. gotować
8. rozumieć
9. uczyć się
10. wziąć
11. potrafi ć
12. wiedzieć

Zadanie 2 
1. dawać
2. docenić
3. dobiec a. dobiegnąć
4. oblec a. oblegnąć
5. odznaczyć
6. ostrzyc
7. strzec
8. wozić
9. zacząć
10. zajmować się
11. znaleźć
12. – 

Zadanie 3 
1. biorą / brały
2. jest / był
3. chce / chciało
4. doznajemy / doznawaliśmy a. 

doznawałyśmy
5. idą / szły
6. jedziemy / jechaliśmy a. jechałyśmy
7. jesz / jadłeś a. jadłaś
8. jeździ / jeździł
9. karzę, karał
10. kładę się / kładłem się a. kładłam się

Zadanie 4 
1. chrzcimy / chrzciliśmy
2. tnie / cięło
3. cierpię / cierpiałem a. cierpiałam
4. dmie / dął
5. gryzie / gryzł

6. grzeje / grzało
7. klnie / klął
8. się klei / się kleiło
9. kroi / kroiła
10. gwiżdże / gwizdał

Zadanie 5 
1. kradną / kradła
2. kroją / kroili
3. ma / miał
4. miele / mełła
5. możemy / mogliśmy a. mogłyśmy
6. muszę / musiałem a. musiałam
7. niosę / niosłem a. niosłam
8. pachnie / pachniała
9. piecze / piekła
10. płaczę / płakałem a. płakałam

Zadanie 6 
1. pragną / pragnęły
2. sieje / siał
3. siedzisz / siedziałeś a. siedziałaś
4. ślę / słałem a. słałam
5. śpisz / spałeś a. spałaś
6. stoi / stała
7. strzygę się / się ... strzygłem a. strzygłam
8. trzęsie się / trząsł się 
9. trę / tarłem a. tarłam
10. wiążę / wiązałem a. wiązałam
11. wiodę / wiodłem
12. wiezie / wiózł
13. wrze / wrzała

Zadanie 7 
1. dostałeś a. dostałaś / dostaniesz
2. napoczął / napocznie
3. obciąłeś a. obcięłaś / obetniesz
4. objąłem a. objęłam / obejmę 
5. pojąłeś a. pojęłaś / pojmiesz
6. poszedłeś a. poszłaś / pójdziesz
7. przyjąłem a. przyjęłam / przyjmę
8. przyszli / przyjdą
9. przysiągł / przysięgnie

Zadanie 8 
1. rzekł / rzeknie
2. siadłem a. siadałam / siądę
3. spadły / spadną
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4. się ... stało / się ... stanie
5. wziąłeś a. wzięłaś / weźmiesz
6. zapiąłem a. zapięłam / zapnę
7. zawarłem a. zawarłam / zawrę
8. znalazłem a. znalazłam / znajdę

Zadanie 9 
1. dajesz
2. karze
3. kąpie
4. piszą
5. płacze
6. rwie się
7. śpię
8. stoi 
9. szepcze
10. sypie

Zadanie 10 
1. dmą
2. mnę
3. klnę
4. trę
5. utrę
6. mielę
7. pielę 
8. Zetnę
9. Wespnę się
10. tnie

Zadanie 11 
1. pełnią
2. strzegą
3. słyszą
4. polują
5. zajmują się
6. poruszają się
7. zarządzają
8. usługują
9. widzą
10. wierzą

Zadanie 12 
1. Odpowiem / odpowiesz
2. Przestanę / przestaniesz
3. Upiorę / upierzesz
4. Zamknę / zamkniesz
5. Zmienię / zmienisz
6. Zrozumiem / zrozumiesz
7. Zrobię / zrobisz

8. Wyjdę / wyjdziesz
9. Wypełnię / wypełnisz 
10. Wypiję / wypijesz

Zadanie 13 
1. ciąć
2. mleć
3. zdjąć
4. wyjąć
5. spiąć
6. rozpiąć
7. wypleć
8. utrzeć
9. napocząć
10. się wspiąć

Zadanie 14 
1. podetnę
2. podejmę
3. obetnę
4. wciągnę
5. zepnę
6. natrę
7. wytrę
8. zatrę
9. się ... wespnę
10. wynajmę

Zadanie 15 
1. zapięła
2. wszczęła
3. obcięła
4. spięła
5. odpoczęła
6. się uwzięła
7. odjęła
8. wpięła
9. wspięła
10. ujęła

Zadanie 16 
1. mogłem a. mogłam
2. moglibyście a. mogłybyście
3. mogło
4. mogliśmy
5. mogła
6. mogli
7. mogły
8. mógł
9. mogło
10. mógł
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Zadanie 17 
1. może / musi
2. może / musi
3. mogą / muszą
4. możemy / musimy 
5. możemy / musimy
6. mogę / muszę
7. możemy / musimy
8. możecie / musicie
9. mogą / muszą
10. mogą / muszą

Zadanie 18 
1. ma
2. ma
3. mają się
4. ma
5. ma
6. ma
7. mają się
8. ma
9. ma
10. ma
11. ma się
12. ma się
13. ma
14. ma
15. ma się

Zadanie 19 
1. muszę
2. chce ... się
3. każę
4. Wolę
5. umie
6. potrafi ą
7. śmiem
8. powinien
9. mogę
10. zamierza

Zadanie 20 
1. boisz się
2. jedziesz
3. jesz
4. jeździsz
5. możesz
6. nosisz
7. pieczesz
8. pierzesz

9. pomagasz
10. złościsz się 

Zadanie 21 
1. powinienem
2. powinni
3. powinna
4. powinniśmy
5. powinien
6. powinna
7. powinny
8. powinien
9. powinno
10. powinnyście

Zadanie 22 
1. powinnam była
2. powinni byli
3. powinna była
4. powinnyśmy były
5. powinien był
6. powinna była
7. powinny były
8. powinno było
9. powinniście byli
10. powinienem był

Zadanie 23 
1. choruję
2. się interesuję
3. pracuję
4. przyjmuję
5. stosuję
6. szkicuję
7. świętuję
8. testuję
9. się zajmuję
10. żartuję

Zadanie 24 
1. kłują
2. kryję
3. kuje
4. myję
5. piję
6. pruję
7. psuję
8. ryją
9. szyję
10. truję
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11. wiję
12. wyją
13. żuję
14. żyję

Zadanie 25 
1. włóż
2. uruchom
3. wpisz
4. naciśnij
5. poproś
6. zamknij
7. przejdź
8. wsłuchuj się
9. korzystaj
10. zostaw

Zadanie 26 
1. chcą
2. jedzą
3. mają
4. mogą
5. muszą
6. potrafi ą
7. umieją
8. wiedzą
9. wolą
10. znają się

Zadanie 27 
1. błądzą
2. budzą się
3. się chwalę
4. gardzą
5. golą się
6. gromadzą
7. się kłócą
8. kształcą
9. się ... modlę
10. się mylą
11. palą
12. pędzą
13. płacą
14. tracą
15. twierdzą

Zadanie 28 
1. bałaganią
2. się bawią
3. się bronią

4. się chronię
5. dzwonię
6. łowię
7. mówię
8. przyjaźnię się
9. tęsknię
10. tkwią
11. trudnię się
12. trwonię
13. winią
14. żenią

Zadanie 29 
1. leżały
2. miały
3. musiały
4. patrzyły a. patrzały
5. rozumiały się
6. umiały
7. widziały
8. wiedziały
9. zapomniały
10. zgłodniały

Zadanie 30 
1. leży u nogi
2. leży na stole
3. leży na Dalekim Wschodzie
4. leżą na tym cmentarzu
5. leży na ulicach
6. leży na kanapie
7. leży między Odrą ... Bugiem
8. leży nad Wisłą
9. leży przy swoim właścicielu
10. leżą na najwyższych półkach

Zadanie 31 
1. zmusi / się oburzą
2. pokochasz / poradzę
3. kupię / sprzedadzą
4. weźmiecie / pójdziemy
5. wyjdzie / się obrażą
6. zaśnie / odpocznie
7. załatwisz / ucałuję
8. przeprosi / wybaczymy
9. wyczyścicie / naleję
10. narobisz / zrobię 

Zadanie 32 
1. grzęzną
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2. kładzie
3. kradnie
4. niosą
5. plecie
6. rosną
7. trzęsą się
8. wiodę

Zadanie 33 
1. grzęzły
2. kładły
3. kradł
4. niosły
5. plótł
6. rosły
7. trzęśli się
8. wiódł

Zadanie 34 
1. odnajdziesz się / się odnajdę
2. ogryziesz / ogryzę
3. przegryziesz / przegryzę
4. przygryziesz / przygryzę
5. rozgryziesz / rozgryzę
6. ugryziesz / ugryzę
7. wygryziesz / wygryzę
8. wynajdziesz / wynajdę
9. zagryziesz / zagryzę
10. znajdziesz / znajdę

Zadanie 35 
1. odnalazłeś / odnalazłem 
2. ogryzłeś / ogryzłem 
3. przegryzłeś / przegryzłem 
4. przygryzłeś / przygryzłem 
5. rozgryzłeś / rozgryzłem 
6. ugryzłeś / ugryzłem 
7. wygryzłeś / wygryzłem 
8. wynalazłeś / wynalazłem 
9. zagryzłeś / zagryzłem 
10. znalazłeś / znalazłem 

Zadanie 36 
1. cofnął / cofa
2. dotknął / dotyka
3. drgnął / drga
4. gwizdnął / gwiżdże
5. kichnąłem a. kichnęłam / kicham
6. kopnął / kopie
7. krzyknął / krzyczy

8. mrugnęli / mrugają
9. pchnął / pcha
10. wrzasnęły / wrzeszczą
11. wycisnął / wyciska
12. wyminęła / wymija
13. wytknął / wytyka
14. westchnęła / wzdycha
15. zacisnął / zaciska

Zadanie 37 
1. dopłynął / dopłynęła
2. się dźwignął / się dźwignęła
3. kichnął / kichnęła
4. klęknął / klęknęła; rzad. klękła
5. kliknął / kliknęła
6. krzyknął / krzyknęła
7. łaknął / łaknęła
8. minął / minęła
9. mknął / mknęła
10. nacisnął / nacisnęła

Zadanie 38 
1. milkli / milkły
2. odgadli / odgadły
3. przemarzli / przemarzły
4. przysięgli / przysięgły
5. rośli / rosły
6. słabli / słabły
7. więdły
8. zniknęli a. znikli / zniknęły a. znikły
9. zrośli się / się zrosły
10. żółkły

Zadanie 39 
1. Grożę / grozisz
2. Każę / każesz
3. Narażę się / narazisz się
4. Obrażę / obrazisz 
5. Odmrożę / odmrozisz
6. Przeobrażę / przeobrazisz
7. Przerażę / przerazisz
8. Uwiężę / uwięzisz
9. Wożę / wozisz
10. Wyobrażę / wyobrazisz
11. Wyrażę / wyrazisz
12. Zwężę / zwęzisz

Zadanie 40 
1. Gościmy / goszczą
2. Grymasimy / grymaszą
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3. Nosimy / noszą
4. Odnosimy się / odnoszą się
5. Ogłosimy / ogłoszą
6. Poprosimy / poproszą
7. Powiesimy / powieszą
8. Przymusimy / przymuszą
9. Rozwiesimy / rozwieszą
10. Ugasimy / ugaszą
11. Zmusimy / zmuszą
12. Zrosimy / zroszą

Zadanie 41 
1. głaszczą a. głaskają
2. klaszczą a. klaskają
3. kraczą
4. mlaskają a. mlaszczą
5. pluskają się a. pluszczą się
6. płacze
7. płuczą
8. przepłuczę
9. rozpłaczą się
10. skaczą

Zadanie 42 
1. chwieje się
2. kąpie się
3. karzą
4. każe
5. kapie
6. liżą
7. mażą
8. orze
9. wiążą
10. żebrze

Zadanie 43 
1. czeszę się
2. bazgrzesz
3. biorą
4. dzieje się
5. dziobią
6. się guzdra a. się guzdrze 
7. szczypie
8. się ... kołysze
9. kołacze a. kołace; rzad. kołata
10. sieją

Zadanie 44 
1. głaszczemy; rzad. głaskamy
2. klaszczą; rzad. klaskają

3. kraczą
4. mlaskają a. mlaszczą
5. pluszcze a. pluska
6. płaczą
7. płuczemy
8. skaczą
9. spłuczę
10. wypłuczę

Zadanie 45 
1. odrzekł / odrzeknę
2. orzekł / orzeknie
3. rzekł / rzeknę
4. ściekła / ścieknie
5. uciekł / uciekniesz
6. urzekła / urzeknie
7. wściekł się / się wścieknie
8. wyrzekła się / się ... wyrzeknę
9. zarzekł się / się ... zarzeknę
10. zrzekł się / się ... zrzeknie

Zadanie 46 
1. obległ / oblegnie
2. podległ / podlegnę
3. poległ / polegnie
4. rozległ się / rozlegnie się
5. ubiegł / ubiegnie
6. uległ / ulegnę
7. wybiegł / wybiegnę
8. wyległa / wylegnie
9. zapobiegł / zapobiegnie
10. zbiegł / zbiegnie

Zadanie 47 
1. dostrzegł / dostrzegę / dostrzeżesz
2. ostrzegł / ostrzegę / ostrzeżesz
3. postrzegł / postrzegę / postrzeżesz
4. przestrzegł / przestrzegę / przestrzeżesz
5. ustrzegła / ustrzegę / ustrzeżesz
6. zastrzegł / zastrzegę / zastrzeżesz

Zadanie 48 
1. przypiekł / przypiekę
2. siekł / siekę
3. spiekł / spiekę
4. stłukł / stłukę
5. tłukł / tłukę
6. upiekła / upiekę
7. utłukła / utłukę
8. wysiekł / wysiecze



11

Zadanie 49 
1. a. nakręcasz / b. nakręcę
2. a. Uodporniam / b. uodpornię
3. a. Upraszczam / b. uproszczę
4. a. uprzedzam / b. uprzedzę
5. a. uprzykrzam / b. uprzykrzę
6. a. urabia / b. urobi
7. a. Usprawniam / b. usprawnię
8. a. uśmierza / b. uśmierzy
9. a. Zapraszam / b. zaproszę
10.  a. Zwracam / b. zwrócę

Zadanie 50 
1. doznaję / doznawajcie
2. poznaje / poznawajcie
3. przyznaje się / się przyznawajcie
4. rozeznaje / rozeznawajcie
5. rozpoznajemy / rozpoznawajcie
6. uznajemy / uznawajcie
7. wyznają / wyznawajcie 
8. zapoznają się / się zapoznawajcie
9. zaznają / zaznawaj
10. zeznajemy / zeznawaj

Zadanie 51 
1. doznają / doznawaj
2. poznają / poznawaj
3. przyznają się / się ... przyznawaj
4. rozeznają / rozeznawaj
5. rozpoznają / rozpoznawaj
6. uznają / uznawaj
7. wyznają / wyznawaj
8. zapoznają się / się ... zapoznawaj
9. zaznają / zaznawaj
10. zeznają / zeznawaj

Zadanie 52 
1. dodają
2. nadają
3. obstają
4. oddają
5. się poddają
6. się przedostają
7. przestają
8. rozdają
9. stają się
10. się... wdają

Zadanie 53 
1. Czytuje

2. dogadują się
3. dokazuje
4. dokonują 
5. dolatują 
6. dopasowują 
7. dopisuje 
8. dowiadują się
9. obgadują  
10. pisują

Zadanie 54 
1. odgadujesz 
2. odpisuje 
3. odwołują się 
4. opracowuje 
5. pokazujemy się  
6. popisują się 
7. powołujecie się
8. przygotowujemy 
9. zgaduję 

Zadanie 55 
1. butwieją 
2. boleją 
3. błękitnieje 
4. dorośleją 
5. istnieje 
6. łysieje
7. mdleje 
8. rdzewieje 
9. starzeje się 
10. topnieją 

Zadanie 56 
1. czernieją 
2. mądrzeje 
3. obojętnieje 
4. szczupleje 
5. trzeźwieje 
6. gęstnieje 
7. mizernieje 
8. sinieje 
9. płowieją 
10. poważnieje 

Zadanie 57 
1. kładziesz 
2. leżymy 
3. położę 
4. posadzimy 
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5. postawię 
6. powiesi 
7. sadzamy 
8. siadam 
9. siądę 
10. siedzi 
11. stoi 
12. stawiam 
13. usiądę 
14. wiesza 
15. wisi 

Zadanie 58 
1. dopomożesz / dopomogę  
2. pomożesz / pomoże 
3. przemoże / przemożesz 
4. wspomożemy / wspomogą 
5. wymożecie / wymożemy 
6. zaniemogę / zaniemoże 

Zadanie 59 
1. dopomogłem / dopomogłeś 
2. Pomogliśmy / pomogliście 
3. przemógł / przemogłeś
4. wspomogli / wspomogliśmy 
5. wymogliście / wymogliśmy 
6. zaniemogła / zaniemógł

Zadanie 60 
1. dopieczesz / dopiekę 
2. nadbiegnę / nadbiegniesz 
3. odbiegniesz / odbiegnę 
4. spiekę / spieczesz 
5. ścieknie / ściekną 
6. ubiegnę / ubiegniesz 
7. ucieknę / uciekniesz 
8. upiekę / upieczesz 
9. wbiegnie / wbiegniesz 
10. się ... wściekniesz / się wścieknę 
11. wycieknie / wyciekną 
12. zbiegniesz / zbiegnę

Zadanie 61
1. dopiekłeś a. dopiekłaś / dopiekłem a. 

dopiekłam
2. nadbiegł / nadbiegłem a. nadbiegłam
3. odbiegłeś / odbiegłem 
4. spiekłem a. spiekłam / spiekł 
5. ściekł a. ścieknął / ściekły
6. ubiegłem a. ubiegłam / ubiegłeś a. 

ubiegłaś

7. uciekłem a. uciekłam / uciekłeś a. 
uciekłaś

8. upiekłem a. upiekłam / upiekłeś a. 
upiekłaś

9. wbiegł / wbiegłeś a. wbiegłaś
10. wściekł się / się wściekłem a. się 

wściekłam
11. wyciekły / wyciekł
12. zbiegł / zbiegłem a. zbiegłam

Zadanie 62 
1. narwę / narwiesz 
2. nazwę / nazwiesz 
3. oberwę / oberwiesz 
4. oderwą się / oderwie się
5. odezwą się / się ... odezwę 
6. poderwą / poderwę 
7. pozwiesz / pozwę 
8. przerwiecie / przerwę 
9. rozerwę / rozerwiesz 
10. wezwę / wezwiesz 

Zadanie 63 
1. odejdą
2. ozdrowieje 
3. przyznamy 
4. ściągnę 
5. ukarzą 
6. wypuszczę
7. wytrę 
8. się ... zajmie 
9. zmuszą
10. zwolni 

Zadanie 64 
1. obwieścisz / obwieszczę 
2. odczyścisz / odczyszczę 
3. odpuści / odpuszczę 
4. opuszczą / opuszczę 
5. rozpieści / rozpieszczę 
6. streścisz / streszczę 
7. ugoszczą / ugościmy 
8. umieszczą / umieścimy 
9. wyczyścisz / wyczyszczę 
10. wypuści się / się wypuszczę 

Zadanie 65 
1. się zemściliście 
2. zbezcześcili 
3. streściłeś 
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4. rozpieścił  
5. ugościliście 
6. rozzłościłeś się 
7. zazdrościłeś
8. uiściłeś 
9. rozmieścił 
10. zamieścił 

Zadanie 66 
1. zajęli
2. podjęli
3. przejęła 
4. najął a. najęła
5. objął 
6. się ... podjęło
7. wsparły
8. odparły 
9. podparli a. podparły
10. się ... uparła 

Zadanie 67 
1. Opowiem / opowiesz
2. Przyznam się / się ... przyznasz
3. Wycofam się / się ... wycofasz
4. Dokonam / dokonasz
5. Przysięgnę / przysięgniesz 
6. Wyjmę / wyjmiesz 
7. Odejdę / odejdziesz 
8. Spojrzę / spojrzysz
9. Nabędę / nabędziesz 
10. Natrę / natrzesz 

Zadanie 68 
1. ciął 
2. zawarł 
3. Tarłem 
4. zapięli 
5. Wycięliśmy 
6. zmełłem 
7. Wyżąłem a. Wyżęłam
8. podjęliśmy 
9. nabył 
10. zatarł 

Zadanie 69 
1. domyślił się 
2. myślał
3. się namyślili 
4. obmyślił 
5. pomyśleliście 

6. przemyśleli 
7. się rozmyślił 
8. wymyślił 
9. zamyślił się 
10. zmyślili

Zadanie 70 
1. kołysze 
2. kopie 
3. kraczą 
4. leje 
5. liżą się 
6. mażemy
7. orze
8. pieje 
9. plączą się 
10. płuczę

Zadanie 71 
1. piorę 
2. przyznajemy 
3. skaczą 
4. ślą
5. zatrzymują się
6. sypie 
7. się ... śmieję
8. wieje 
9. wiąże 
10. wyznaję 
11. Zeznaję 
12. zostaję 
13. żebrze

Zadanie 72 
1. dostaniesz 
2. poślemy 
3. prześpię się 
4. przestanie 
5. rozbiorę się 
6. się rozstaniemy
7. się wyśpisz
8. zastanę 
9. zbiorę 
10. zostanie 

Zadanie 73 
1. idzie się 
2. Mówi się  
3. jeździ się
4. się pracuje 
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5. się siedzi 
6. chce się 
7. się ... rozmawia 
8. się śpi 
9. kupuje się 
10. pracuje się

Zadanie 74 
1. się marzy
2. się opłaca 
3. brakuje 
4. się powodzi 
5. się przykrzy 
6. smakuje 
7. się szczęści 
8. się ... śni 
9. udaje się 
10. wiedzie się 

Zadanie 75 
1. zazdrości 
2. zazdrościsz
3. zazdrościcie 
4. zazdroszczą 
5. zazdroszczą 
6. zazdrości
7. zazdrościmy
8. zazdrości
9. zazdroszczą 

Zadanie 76 
1. bezcześcisz / bezcześcisz
2. czyścisz / czyścisz 
3. gościsz / gościsz
4. mścisz się / mścisz się 
5. pieścisz / pieścisz 
6. pościsz / pościsz 
7. się szczęści / się szczęści 
8. szeleścisz / szeleścisz 
9. zazdrościsz / zazdrościsz 
10. się złościsz / złościsz się

Zadanie 77 
1. bezcześciłem a. bezcześciłam
2. czyściłem a. czyściłam
3. gościłeś a. gościłaś
4. się mściłem a. się mściłam 
5. pieściłem a. pieściłam 
6. pościłem a. pościłam 
7. się szczęściło

8. szeleściłem a. szeleściłam 
9. zazdrościłem a. zazdrościłam 
10. się ... złościłem a. się ... złościłam

Zadanie 78 
1. Karzę dzieci za każde przewinienie.
2. Nie kłopocz się o pieniądze!
3. Przed chwilą mełłem a. mełłam kawę.
4. Prosiła o trochę czasu, by się namyślić.
5. Co sprawia, że człowiek zaczyna 

nienawidzić sam siebie?
6. Przed wsypaniem piasku do akwarium 

płuczę go. 
7. W niektórych kryminałach trup się ściele 

gęsto.
8. Niektórzy ludzie nie umieją sobie radzić 

w życiu.
9. Warto byłoby się zastanowić nad 

przyszłością.
10. Przed wejściem do świątyni zdejmij 

nakrycie głowy.

PODROZDZIAŁ 1.2
Zadanie 79 
1. a. dojdę / dojdziesz, b. dojdzie / 

dojdziemy, c. dojdą / dojdziecie
2. a. dojadę / dojedziesz, b. dojedzie / 

dojedziemy, c. dojadą / dojedziecie
3. a. dopłynę / dopłyniesz, b. dopłynie / 

dopłyniemy, c. dopłyną / dopłyniecie
4. a. dobiegnę / dobiegniesz, b. dobiegnie 

/ dobiegniemy, c. dobiegniemy / 
dobiegniecie

5. a. dolecę / dolecisz, b. doleci / dolecimy, 
c. dolecą / dolecicie

Zadanie 80 
1. najeżdża / najeżdżasz 
2. najadę / najedziesz
3. nachodzę / nachodzi 
4. nalatuję / nalatujesz 
5. nalecę / nalecisz 

Zadanie 81 
1. a. nadchodzi, b. nadejdzie 
2. a. nadbiega, b. nadbiegnie 
3. a. nadlatuje, b. nadleci 
4. a. nadpływa, b. nadpłynie 
5. a. nadjeżdżają, b. nadjadą 
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Zadanie 82 
1. a. objeżdża, b. objedzie 
2. a. Obchodzimy, b. obejdzie
3. a. oblatują, b. obleci 
4. a. opływa, b. opłynie 
5. a. obiegają, b. obiegnie 

Zadanie 83 
1. a. zajeżdżają, b. zajedziemy 
2. a. zachodzi, b. zajdzie
3. a. zabiega, b. zabiegnie 
4. a. zalatuje, b. zaleci 
5. a. –, b. zapłynie

Zadanie 84 
1. ujadę / ujedziesz 
2. ujedzie / ujedziemy
3. ujadą / ujedziecie 
4. ujdzie / ujdzie
5. ujdziemy
6. ubiegnie / ubiegnę
7. ubiegną / ubiegniemy 
8. ulecą 
9. upłynie 
10. upłynie 

Zadanie 85 
1. a. się przybiega, b. się przybiegnie 
2. a. się przyjeżdża, b. się przyjedzie
3. a. się przychodzi, b. się przyjdzie
4. a. się przylatuje, b. się przyleci
5. a. się przypływa, b. się przypłynie

Zadanie 86 
1. a. się wbiegało, b. się wbiegło 
2. a. się wchodziło, b. się weszło 
3. a. wjeżdżało, b. się wjechało 
4. a. się wlatywało, b. się wleciało
5. a. się wpływało, b. się wpłynęło

Zadanie 87
1. spłynął 
2. spłynęły 
3. zbiegł 
4. zbiegli 
5. zbiegły
6. zeszła
7. zleciała 
8. zleciały 
9. zleciały 

10. zleciała

Zadanie 88 
1. schodzi 
2. spływają 
3. spływa 
4. spływają 
5. zbiega 
6. zjeżdża 
7. zjeżdżają
8. zjeżdża 
9. zjeżdża 
10. zjeżdżają 

Zadanie 89 
1. schodzili 
2. spływały 
3. spływały 
4. spływała 
5. spływała 
6. spływało
7. zbiegał 
8. zlatywała 
9. zlatywały 
10. zlatywały

Zadanie 90
1. spłyniemy 
2. spłynie
3. zbiegnie 
4. zbiegnie
5. zejdzie
6. zejdą
7. zjadą
8. zjadę  
9. zlecą się 
10. zleci

Zadanie 91 
1. wchodzę / schodzę
2. wejdę / zejdę 
3. wbiegam / zbiegam
4. wbiegnę / zbiegnę
5. wjeżdżam / zjeżdżam
6. wjadę / zjadę 
7. wlatują / zlatują
8. wleci / zleci
9. wpływają / spływają
10. wpłynie / spłynie
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Zadanie 92 
1. zeszli się 
2. zbiegały się 
3. zbiegły się 
4. zeszli się 
5. zjeżdżała się 
6. zlatywali się
7. zlecieli się 

Zadanie 93 
1. zabiegł 
2. zabiegał 
3. zachodziła 
4. zajechaliśmy a. zajechałyśmy
5. zajeżdżaliśmy a. zajeżdżałyśmy
6. zaszedłem a. zaszłam
7. zalatywał
8. zaleciała 
9. zapłynął 

Zadanie 94
1. zachodzi 
2. zajdę 
3. zajedziemy 
4. zajeżdżam 
5. zajedzie 
6. zachodzisz 
7. zajdziesz 
8. zalatuje 
9. zalecę 

PODROZDZIAŁ 1.3
Zadanie 95 
1. a. obwieźć, b. obwieść
2. a. odwieźć, b. odwieść
3. a. powieźć, b. powieść 
4. a. przywieść, b. przywieźć
5. a. rozwieźć, b. rozwieść
6. a. uwieść, b. uwieźć
7. a. wieść, b. wieźć
8. a. wywieźć, b. wywieść
9. a. zawieźć, b. zawieść
10. a. zwieźć, b. zawieść

Zadanie 96 
1. a. obwiedzie, b. obwiezie
2. a. odwiedzie, b. odwiezie 
3. a. powiodą, b. powiezie 
4. a. przywiezie, b. przywiodą
5. a. rozwiedzie, b. rozwiezie 

6. a. uwiozą, b. uwiedzie 
7. a. wywiezie, b. wywiedzie
8. a. zawiezie, b. zawiedzie
9. a. zawiodą, b. zawiozę
10. a. zwiozę, b. zwiedzie

Zadanie 97 
1. a. obwiedli, b. obwiózł
2. a. odwiozło, b. odwiodła
3. a. Powiódł, b. powiozła 
4. a. przywiozły, b. przywiodły 
5. a. rozwieźli, b. rozwiedli
6. a. uwiózł, b. uwiodła 
7. a. wwiodła, b. wwieźli
8. a. wywiódł, b. Wywieźliśmy a. 

Wywiozłyśmy
9. a. zawiedli, b. zawiózł
10. a. zwiedliście, b. zwiozła

Zadanie 98 
1. a. brać, b. brać
2. a. napaść, b. napaść
3. a. piec, b. piec
4. a. postać, b. postać
5. a. powieść, b. powieść
6. a. przepaść, b. przepaść
7. a. śmieć, b. śmieć
8. a. wić, b. wić
9. a. wieść, b. wieść
10. a. zapaść, b. zapaść

Zadanie 99 
1. a. grab, b. grab
2. a. klucz, b. klucz
3. a. krój, b. krój
4. a. krzew, b. krzew
5. a. łup, b. łup
6. a. łów, b. łów
7. a. mów, b. mów
8. a. myśl, b. Myśl
9. a. napój, b. napój
10. a. nasyp, b. nasyp

Zadanie 100 
1. a. pal, b. pal
2. a. płacz, b. płacz 
3. a. pościel, b. pościel
4. a. przystań, b. przystań
5. a. Ryj, b. ryj
6. a. Sól, b. sól
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7. a. śledź, b. śledź
8. a. wykup, b. wykup
9. a. zakup, b. zakup
10. a. zamieć, b. zamieć

Zadanie 101 
1. a. byli, b. Byli
2. a. czuli, b. czuli
3. a. Goli, b. goli
4. a. krwawi, b. Krwawi
5. a. Martwi, b. martwi
6. a. biegli, b. Biegli 
7. a. jadło, b. jadło
8. a. miał, b. miał
9. a. pierze, b. Pierze
10. a. Zapadnie, b. zapadnie
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ROZDZIAŁ 2

Zadanie 102 
1. dostarczają witamin
2. Boję się ludzi.
3. Starcza ... odwagi
4. Uczę się życia.
5. Boję się przeciwników.
6. Brakuje ... praktyki.
7. Słucham przełożonego.
8. Doznaję strachu.
9. Teraz użyjemy przemocy.
10. Bronimy demokracji.

Zadanie 103
1. Bronimy życia.
2. Chcemy wolności.
3. Dokonujemy / Dokonamy cudów.
4. Dolewamy / Dolejemy benzyny.
5. Domyślamy się / Domyślimy się prawdy.
6. Dorabiamy się / Dorobimy się majątku.
7. Dowiadujemy się / Dowiemy się 

szczegółów.
8. Doznajemy / Doznamy rozkoszy.
9. Kosztujemy / Skosztujemy wino a. wina.
10. Kosztujemy / Zakosztujemy miłości. 

Zadanie 104
1. Najadaliśmy się / Najedliśmy się wstydu. 
2. Nienawidziliśmy kłamstwa.
3. Obawialiśmy się epidemii.
4. Oczekiwaliśmy dziecka a. na dziecko. 
5. Odmawialiśmy / Odmówiliśmy pomocy.
6. Pilnowaliśmy bagaży.
7. Poskąpiliśmy pieniędzy.
8. Potrzebowaliśmy przestrzeni. 
9. Pożałowaliśmy bezdomnego.
10. Pragnęliśmy ciszy.

Zadanie 105
1. Próbowaliśmy / Spróbowaliśmy 

szczęścia.
2. Skąpiliśmy jedzenia. 
3. Słuchaliśmy księdza.
4. Strzegliśmy prawa. 
5. Szukaliśmy klucza. 
6. Uczyliśmy (się) / Nauczyliśmy (się) 

pokory. 
7. Udzielaliśmy / Udzieliliśmy rad

8. Unikaliśmy / Uniknęliśmy sporów. 
9. Używaliśmy / Użyliśmy podstępu. 
10. Wstydziliśmy się łez.

Zadanie 106 
1. Wołaliśmy o pomoc a. rzad. pomocy.
2. Wymagaliśmy wiedzy.
3. Wysłuchiwaliśmy / Wysłuchaliśmy 

próśb.
4. Zabranialiśmy / Zabroniliśmy palenia.
5. Zaczerpywaliśmy / Zaczerpnęliśmy 

oddechu. 
6. Zakazywaliśmy / Zakazaliśmy kąpieli.
7. Żałowaliśmy wszystkiego. 
8. Zapominaliśmy / Zapomnieliśmy kodu.
9. Zazdrościliśmy bogactwa. 
10. Żądaliśmy okupu.

Zadanie 107
1. dziękują / podziękują wszystkim
2. dziwią się wszystkiemu 
3. płacą / zapłacą wierzycielom 
4. kłamią / skłamią rodzicom a. przed 

rodzicami
5. kłaniają się / ukłonią się gościom
6. narażają się / narażą się szefostwu
7. patronują szkołom
8. podobają się dzieciom 
9. rozkazują / rozkażą żołnierzom
10. żalą się komisji a. przed komisją 

Zadanie 108
1. daje psu nauczkę
2. dostarcza / dostarczy nam owoce a. 

owoców
3. kradnie / skradnie, ukradnie wam czas
4. mówi / powie mi prawdę
5. obiecuje / obieca tobie pomoc
6. odbiera / odbierze dziecku nóż
7. pożycza / pożyczy im auto
8. przebacza / przebaczy jej zdradę
9. przynosi / przyniesie wam wieści
10. wręcza / wręczy panu puchar

Zadanie 109 
1. dokucza / dokuczy matce uwagami 
2. grozi bratu palcem
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3. kłania się / ukłoni się wujowi 
kapeluszem 

4. naraża się / narazi się im uporem
5. odpowiada / odpowie jej gestem
6. pomaga / pomoże im obecnością
7. służy każdemu radą
8. szkodzi / zaszkodzi ojcu opiniami 
9. tłumaczy uczniowi rękami a. rękoma
10. wtóruje artystce basem

Zadanie 110 
1. Psu chciało się pić. 
2. Bratu darzyło się w życiu.
3. Siostrze marzył się wyjazd. 
4. Dziecku nudziło się w szkole.
5. Opłacał / Opłacił nam się handel.
6. Mamie poszczęściło się nieźle.
7. Tobie powiodło się w Kanadzie.
8. Mnie powodziło się coraz gorzej.
9. Każdemu przybywało / przybyło lat.
10. Coś wam się przydarzało / przydarzyło.

Zadanie 111
1. Dała psu
2. Dziękował Bogu.
3. Dziwili się osłowi a. osłu 
4. Nalał kotu
5. Opowiedział księdzu 
6. Pomagał ojcu 
7. Pożyczyła chłopcu
8. Przebaczył ... katowi a. katu 
9. Przyglądała się łbu 
10. Przygrywał chłopu 
11. Przyrzekła bratu 
12. Rzucił orłu 
13. Służył diabłu 
14. Spłacał panu 
15. Zapewnił lwu 

Zadanie 112
1. Dziękowałam wybawcy.
2. Dziwiłam się bratu. 
3. Kłaniałam się sąsiadom. 
4. Mówiłem ... przyjacielowi. 
5. Obiecywałem ... dzieciom. 
6. Podarowaliśmy ... biednym. 
7. Pomagałyśmy sierotom. 
8. Przewodniczyłem radzie. 
9. Przysiągłem cesarzowi.
10. Tobie zaufałam. / Zaufałam ci.  

Zadanie 113
1. tobie robi 
2. składamy solenizantowi
3. smakuje dziadkowi
4. Sprzeciwiam się wszystkim.
5. Sprzedajemy ... bogaczom.
6. ucieka spóźnialskim
7. Ustępuję ... starszym 
8. Wierzę ... tobie.
9. Wybaczam ... dzieciom.
10. Tobie życzę / Życzę ci 

Zadanie 114
1. Lało strumieniami.
2. Nawiewało / Nawiało piaskiem.
3. Pachniało skoszoną trawą. 
4. Raziło światłem.
5. Rzucało / Rzuciło samolotem. 
6. Śmierdziało benzyną. 
7. Trzęsło / Zatrzęsło nią. 
8. Ziało jadem. 
9. Zionęło nienawiścią.

Zadanie 115
1. brzydził się plotkami
2. gardziła pieniędzmi
3. martwili się dziećmi
4. maszerowali czwórkami
5. myślał schematami
6. palili drewnem
7. rozczarował się studiami
8. rozmawiały szeptem
9. topniał par  ami
10. unosił się ambicją

Zadanie 116
1. pasjonował się sportem 
2. poruszał / poruszył wąsem
3. śpiewali / zaśpiewali chórem
4. unosił się / uniósł się honorem
5. zachwycała się / zachwyciła się Alpami
6. zabawiali się rozmową
7. zbliżali się / zbliżyli się grupami 
8. ustawiały się / ustawiły się parami
9. rzucał / rzucił dyskiem
10. wzgardził jedzeniem

Zadanie 117
1. karmiła piersią
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2. latała samolotem 
3. malowali pastelami 
4. kierowali badaniami 
5. rządził domem 
6. władali księstwem
7. handlował antykami 
8. dysponowały kapitałem
9. biegł środkiem
10. jeździł autostradą

Zadanie 118 
1. biła pałkami 
2. budowali przykładem 
3. dowodził żołnierzami 
4. karał / ukarał mandatami
5. płaciła / zapłaciła gotówką
6. płukaliśmy .... wodą
7. pozostawaliśmy / pozostaliśmy 

przyjaciółmi
8. przejmował się / przejął się 

pracownikami 
9. przerażał / przeraził wyglądem 
10. ratowały się / uratowały się ucieczką

Zadanie 119
1. służyliśmy przykładem
2. stawał się / stał się znawcą
3. widział się z premierem
4. szczycili się / poszczycili się dziećmi 
5. władał językami 
6. walczyły bronią 
7. wyróżniały się / wyróżniły się ubiorem
8. wzruszał się / wzruszył się kwiatami 
9. zapraszały / zaprosiły gestami
10. zarabialiście / zarobiliście pisaniem

Zadanie 120
1. leczył / wyleczył ziołami
2. łamali się / połamali się chlebem 
3. machał / pomachał ręką
4. mierzył / zmierzył metrem
5. najadali się / najedli się mięsem 
6. nudziły się / znudziły się pracą
7. zarządzaliście majątkiem 
8. zaskakiwaliśmy a. zaskakiwałyśmy / 

zaskoczyliśmy a. zaskoczyłyśmy odwagą 
9. została wdową 
10. zwyciężali / zwyciężyli podstępem

Zadanie 121

1. Denerwuję się plotkami.
2. dojeżdżam autem
3. dorabia stolarstwem 
4. dyryguje zespołem 
5. Golę się żyletkami.
6. hamować nartami
7. handlują owocami
8. kopię nogą 
9. Lecę ... helikopterem.
10. Niepokoję się długami.

Zadanie 122
1. ćwiczą zwierzęta batami
2. pomagam mu radą
3. dotykasz ją uwagami 
4. dowozi ich mikrobusem
5. dziękuje mu uśmiechem 
6. jedzą ryż palcami 
7. kroi chleb nożem 
8. leczy ciebie antybiotykami 
9. myje ręce mydłem
10. objeżdżają park rowerami

Zadanie 123
1. a. Mam szczęście, b. Nie masz szczęścia.
2. a. zna języki obce, b. nie zna języków 

obcych
3. a. Kupimy działkę, b. Nie kupicie działki.
4. a. Lubią sport, b. Nie lubią sportu. 
5. a. Uwielbiam kabaret, b. Nienawidzisz 

kabaretu. 
6. a. pokocha ją, b. znienawidzi ją
7. a. Zobaczymy Hiszpanię, b. Nie 

zobaczycie Hiszpanii.
8. a. Widzą księżyc, b. Nie widzą księżyca.
9. a. Zapomnę twoje imię, b. Nie 

zapomnisz mojego imienia.
10. a. ogląda twoje zdjęcia, b. nie ogląda 

twoich zdjęć. 

Zadanie 124
1. a. Badam pacjentkę, b. Nie badasz 

pacjentki.
2. a. budzi brata, b. nie budzi brata 
3. a. Dostajemy nagrody, b. Nie dostajecie 

nagród.
4. a. Gotują obiad, b. Nie gotują obiadu.
5. a. Maluję pejzaż, b. Nie malujesz 

pejzażu.
6. a. całuje córkę, b. nie całuje córki 
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7. a. Kochamy swój kraj, b. Nie kochacie 
swojego kraju.

8. a. Jedzą ryż, b. Nie jedzą ryżu.
9. a. Chcę kawę a. kawy, b. Nie chcesz 

kawy.
10. a. przygotuje zupę, b. nie przygotuje 

zupy

Zadanie 125
1. a. czuł ulgę, b. nie czuła ulgi
2. a. Docenialiśmy rodzinę, b. Nie 

docenialiście rodziny.
3. a. odbył służbę wojskową, b. nie odbyli 

służby wojskowej
4. a. Przygotowaliśmy mowę, b. Nie 

przygotowaliście mowy.
5. a. Pozdrowili kolegę, b. Nie pozdrowiły 

kolegi.
6. a. Pytali zainteresowaną, b. Nie pytały 

zainteresowanej.
7. a. Rozumiałem tekst, b. Nie rozumiałeś 

tekstu.
8. a. sprzedawał warzywa, b. nie 

sprzedawała warzyw
9. a. Widzieliśmy zmiany, b. Nie 

widzieliście zmian.
10. a. Witali delegację, b. Nie witały 

delegacji

Zadanie 126
1. a. Nawróciłem ją, b. Nie nawróciłeś jej
2. a. poprosił ją, b. nie poprosili jej 
3. a. Wybraliśmy owoce, b. Nie wybraliście 

owoców
4. a. Wyciągnęli łódź, b. Nie wyciągnąłeś 

łodzi
5. a. Wysłałem chorą, b. Nie wysłałeś 

chorej 
6. a. Zamknąłem sejf, b. Nie zamknąłem 

sejfu 
7. a. zaprosił siostrę, b. nie zaprosili siostry 
8. a. Zatrzymaliśmy go, b. Nie 

zatrzymaliście jej
9. a. Zebrali chętnych, b. Nie zebrał 

chętnych 
10. a. Znalazłem czas, b. Nie znalazłeś 

czasu

Zadanie 127
1. Atakuję przeciwnika.

2. Budzę gości.
3. Cenię kuzyna.
4. Chrzcimy syna.
5. Karcę nieposłusznych.
6. Oceniam tę panią.
7. Pilnuję chorej kobiety.
8. Potrzebuję fryzjerki.
9. Widzę znajomego
10. Żałuję koleżanki.
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ROZDZIAŁ 3

Zadanie 128 
1. nie zjadła kapusty kiszonej
2. nie wypiła alkoholu 
3. nie umyła rąk 
4. nie czytała poezji 
5. nie kupowała mięsa 
6. nie znosiła wysokich temperatur 
7. nie czyniła zła
8. nie uprawiała sportu
9. nie grała e  udy
10. nie karciła dziecka

Zadanie 129
1. nie nabędzie samochodu 
2. nie nada paczki 
3. nie nakryje głowy 
4. nie nakłuje rany igłą 
5. nie naprawię maszyny 
6. nie obejdzie jeziora
7. nie obwieszczę nowiny
8. nie odnajdziesz zguby 
9. nie ogryziesz kości 
10. nie olśnię dziewczyny 

Zadanie 130
1. było mnie
2. było go 
3. było jej
4. było go a. dziecka
5. było ich 
6. było ich 
7. było ich a. tych panów
8. było ich a. tych pań
9. było ich a. tych państwa
10. było mnie

Zadanie 131
1. ma mnie 
2. ma go 
3. ma jej 
4. ma go a. dziecka
5. ma nas 
6. ma ich 
7. ma ich a. tych panów
8. ma ich a. tych pań
9. ma ich a. tych państwa
10. ma ich 

Zadanie 132
1. nie ma jej ... jej nie będzie
2. nie ma go ... go nie będzie
3. nie ma jej ... jej nie będzie
4. nie ma ich ... ich nie będzie
5. nie ma ... nie będzie
6. nie ma .... nie będzie 
7. nie ma ich ... ich nie będzie
8. nie ma ich ... ich nie będzie
9. nie ma ich ... ich nie będzie

Zadanie 133
1. nie chce mu się .... biegać
2. nie chce im się .... jeść
3. nie chce mi się .... klaskać
4. nie chce mi się .... nosić
5. nie chce nam się .... prać
6. nie chce mi się .... pić
7. nie chce mi się .... pisać
8. nie chce mi się .... spać
9. nie chce mi się .... tańczyć
10. nie chce nam się .... walczyć

Zadanie 134
1. h
2. g
3. f
4. d
5. b
6. c
7. e
8. a

Zadanie 135
1. nie doszło 
2. nie odpowiedzieli
3. nie ogłoszono a. ogłosili 
4. nie oszalała 
5. nie przewróciłem się a. przewróciłam się
6. nie straciła
7. nie umarł 
8. się ... nie urwało 
9. (nie) wpadło 
10. nie zemdlała

Zadanie 136 
1. j 
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2. i 
3. h 
4. g 
5. f 
6. a 
7. b 
8. c 
9. d 
10. e 

Zadanie 137
1. i 
2. h 
3. j 
4. g 
5. f 
6. e 
7. d 
8. c 
9. b 
10. a 

Zadanie 138
1. j 
2. i 
3. h 
4. g
5. f
6. e 
7. d 
8. c 
9. b 
10. a 

PODROZDZIAŁ 3.1
Zadanie 139 
1. h 
2. i 
3. j 
4. a 
5. g 
6. b 
7. c 
8. d 
9. e 
10. f

Zadanie 140 
1. j 

2. a 
3. b 
4. h 
5. c 
6. g 
7. e 
8. i
9. d 
10. f 

Zadanie 141 
1. j 
2. i 
3. h 
4. g 
5. f 
6. e 
7. a 
8. d 
9. b 
10. c

Zadanie 142 
1. i 
2. a 
3. j 
4. h 
5. b 
6. g 
7. c 
8. f 
9. e 
10. d 
11. k 

Zadanie 143 
1. nie imał się 
2. nie omieszka a. nie omieszkał 
3. nie popłaca
4. nie posiadał się
5. nie przystoi 
6. nie szczędził 
7. nie ustawał
8. nie uświadczysz 
9. nie wydołał
10. nie żartuje 

Zadanie 144 
1. a
2. e
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3. g
4. h
5. f
6. d
7. c
8. b
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ROZDZIAŁ 4

Zadanie 145 
1. czuł się / się czuje 
2. gniły / gniją 
3. kłuł / kłuje 
4. krył się  / się ... kryje 
5. psuła / psuje 
6. szyła / szyje 
7. tyła / tyją 
8. wyły / wyją 
9. żuł / żuje
10. żyła / żyje

Zadanie 146 
1. upiorę / upierzesz 
2. uplotę / upleciesz 
3. zabiorę / zabierzesz 
4. zagniotę / zagnieciesz 
5. zajadę / zajedziesz 
6. zamiotę / zamieciesz 
7. zaniosę / zaniesiesz 
8. zawiodę / zawiedziesz 
9. zawiozę / zawieziesz 
10. zawlokę; rzad. zawlekę / zawleczesz 

Zadanie 147 
1. ogol a. ogół
2. pleć
3. się ... kłóć
4. pomóż 
5. uchwyć 
6. wyczyść 
7. zaproś 
8. zarób 
9. złap
10. zjeźdź 

Zadanie 148 
1. dorób 
2. pokrój 
3. odrób
4. połóż się
5. rozłóż 
6. postój 
7. włóż 
8. wyłóż 
9. złóż
10. nastrój 

Zadanie 149 
1. chciały / chcieli 
2. miały / mieli
3. mógł / mogła 
4. nieśli / niosły
5. pojął / pojęła 
6. przyjęła / przyjął 
7. ujęła / ujął 
8. uciął / ucięła 
9. wszczął / wszczęła 
10. wyjął / wyjęła 

Zadanie 150 
1. A. obejmij, B. obejmę
2. A. odejmij, B. odejmę
3. A. podejmij B. podejmę 
4. A. poweźmij, B. powezmę
5. A. zdejmij, B. zdejmę

Zadanie 151 
1. upomnieć 
2. uspokoić 
3. wrócić
4. wytrzeć 
5. wyciąć
6. wypłacić
7. zabrać 
8. zalecić 
9. zamieść
10. zatkać

Zadanie 152 
1. odrywać 
2. odłączać
3. przerabiać 
4. przerywać 
5. uobecniać 
6. upamiętniać 
7. się upadlać 
8. wyrywać 
9. zachwycać 
10. zapraszać

Zadanie 153 
1. siedzę 
2. ssę
3. łżę 
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4. kroję 
5. żebrzę 
6. stoi 
7. łapię 
8. karzę 
9. dmę 
10. śpię 

Zadanie 154 
1. głaszczę a. głaskam 
2. gwiżdżę
3. jeżdżę 
4. noszę 
5. piszę 
6. plotę 
7. proszę 
8. ślę 
9. wiozę 
10. wożę

Zadanie 155 
1. doszedł 
2. nadszedł 
3. obszedł
4. odszedł 
5. poszedł 
6. rozszedł się 
7. wszedł 
8. wyszedł 
9. podszedł 
10. zszedł 

Zadanie 156 
1. chciały / chcieli 
2. krzyczały / krzyczeli 
3. musiały / musieli 
4. należały / należeli 
5. patrzały a. patrzyły / patrzyli a. patrzeli 
6. rozumiały / rozumieli 
7. umiały / umieli 
8. widziały / widzieli 
9. wiedziały / wiedzieli 
10. wolały / woleli 

Zadanie 157 
1. bierze 
2. chlusta a. chluszcze
3. chodzę
4. chrzczę 
5. chwalę się 

6. kąpię się 
7. każe 
8. mdleje 
9. ostrzeliwuje 
10. piecze 
11. płacę 
12. płacze 
13. piorę 
14. szepczesz a. szepcesz
15. pachnę 

Zadanie 158 
1. widziałyśmy 
2. nieruchomiałyśmy 
3. umiałyśmy 
4. widziałyśmy
5. zapomniałyśmy 
6. rozumiałyśmy 
7. patrzałyśmy 
8. miałyśmy 
9. chciałyśmy 
10. musiałyśmy 

Zadanie 159 
1. a. kichnął, b. kichnęła
2. a. kopnął, b. kopnęła
3. a. mrugnął, b. mrugnęła
4. a. nacisnął, b. nacisnęła
5. a. odjął, b. odjęła
6. a. pchnął, b. pchnęła 
7. a. płynął, b. płynęła
8. a. wyjął, b. wyjęła
9. a. wziął, b. wzięła 
10. a. zdjął, b. zdjęła 

Zadanie 160 
1. a. kliknął, b. kliknęła 
2. a. krzyknął, b. krzyknęła
3. a. machnął, b. machnęła
4. a. odburknął, b. odburknęła 
5. a. stanął, b. stanęła 
6. a. trzasnął, b. trzasnęła
7. a. westchnął, b. westchnęła
8. a. zamknął, b. zamknęła
9. a. zasnął, b. zasnęła
10. a. zerknął, b. zerknęła 

Zadanie 161 
1. a. odniosę, b. odniesie 
2. a. odwiozę, b. odwiezie
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3. a. przewiozę, b. przewiezie 
4. a. przyniosę, b. przyniesie
5. a. się rozwiodę, b. się rozwiedzie 
6. a. ugniotę, b. ugniecie
7. a. upiorę, b. upierze
8. a. wyniosę, b. wyniesie
9. a. wywiozę, b. wywiezie
10. a. zawiozę, b. zawiezie 

Zadanie 162 
1. a. odwiozła, b. odwiózł  
2. a. podwiozła, b. podwiózł 
3. a. przewiozła, b. przewiózł 
4. a. przyniosła, b. przyniósł 
5. a. przywiozła, b. przywiózł 
6. a. rozwiozła, b. rozwiózł 
7. a. rozwiodła się, b. rozwiódł się
8. a. ugniotła, b. ugniótł
9. a. wyniosła, b. wyniósł 
10. a. wywiozła, b. wywiózł 
11. a. zawiózł, b. zawiozła 
12. a. zwiozła, b. zwiózł

Zadanie 163 
1. a. czyszczę, b. czyścisz 
2. a. jeżdżę, b. jeździsz
3. a. się kłócę, b. się ... kłócisz
4. a. mówię, b. mówisz
5. a. palę, b. palisz
6. a. potrafi ę, b. potrafi sz 
7. a. się smucę, b. smucisz się
8. a. proszę, b. prosisz
9. a. się rumienię, b. się ... rumienisz
10. a. tęsknię, b. tęsknisz
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ROZDZIAŁ 5

Zadanie 164 
1. zastanawiał się nad przyszłością
2. zmieniał swoje postępowanie
3. rozważali to samo zagadnienie 
4. rozwiązywali krzyżówki 
5. rozstawał się z narzeczonymi 
6. zapewniała go o swoich uczuciach 
7. drapał się po głowie
8. kłócił się z sąsiadami 
9. powtarzał to samo
10. budzić się wcześnie rano

Zadanie 165 
1. łapał motyle 
2. malowała obrazy
3. leczyła się 
4. przyciskała dziecko do piersi
5. wyjeżdżała na konferencje 
6. oglądał fi lmy 
7. obejmowała męża 
8. napadali na banki 
9. oszczędzała 
10. zajmowała się domem

Zadanie 166 
1. wymyślał nowe gry 
2. zabawiał się 
3. wstawał 
4. spędzała lato na działce
5. przyjeżdżał do Krakowa
6. przygotowywał posiłki 
7. odwiedzał znajomych 
8. wybierał się do Chin 
9. ubierała się na czarno 
10. startował w wyścigu

Zadanie 167 
1. przyglądała się wystawom 
2. wykonywałeś to 
3. interesowała się polityką 
4. potrząsać głową
5. zapisywał wydatki
6. znikała z domu 
7. wprowadzali zmiany 
8. wykonywał zawód górnika
9. urządzał przyjęcia
10. powtarzała modlitwy

Zadanie 168 
1. kalkulował ceny
2. wysyłali przelewy 
3. eksportowali zboże
4. pojawiał się na zajęciach 
5. zastosowywali kary
6. wspominała o wojnie 
7. odpisywała na egzaminach 
8. uśmiechała się 
9. wygrywała w totolotka 
10. popełniała błędy

Zadanie 169 
1. modlić się 
2. nie cieszę się niczym 
3. obraża mnie 
4. gasi światła w kuchni 
5. zajmujemy się niczym
6. zapisuj tego
7. zamawialiśmy tanie potrawy
8. zamartwiał się bez powodu
9. namyślał się
10. nastawiać się pozytywnie 

Zadanie 170 
1. A. / B. 
2. A. / B. 
3. A. / B. 
4. A. / B. 
5. A. / B. 
6. A. / B. 
7. A. / B.
8. A. / B.
9. A. / B.
10. A. / B.

Zadanie 171 
1. A. / B.
2. A. / B.
3. A. / B.
4. A. / B.
5. A. / B.
6. A. / B.
7. A. / B.
8. A. / B.
9. A. / B.
10. A. / B.
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Zadanie 172 
1. tańczyć poloneza
2. kończyć palić papierosa
3. objadać się czekoladą 
4. nauczyć się rysować 
5. pić mleka
6. krzyczeć jak poparzony
7. modlić się 
8. czarować 
9. mówić po polsku 
10. wstawać wcześnie rano 

Zadanie 173 
1. budować dom
2. grać na pianinie
3. uczyć się obsługiwać komputer
4. grać mazurki 
5. jeść
6. zastanawiać się 
7. rozmyślać 
8. czytać po chińsku
9. mówić w ojczystym języku 
10. zmierzać do celu

Zadanie 174 
1. cofać 
2. czuć 
3. czytać 
4. dodawać 
5. dostrzegać 
6. stanąć 
7. kłamać 
8. mijać 
9. milknąć 
10. mruczeć 

Zadanie 175 
1. usnęło 
2. wyraził się
3. sprzedać 
4. skończę 
5. skłoniła 
6. opuścił 
7. zdradziła 
8. zabił 
9. wypił 
10. poznaliśmy się a. poznałyśmy się 

Zadanie 176 
1. zamarło 

2. rozległ się 
3. skończył
4. zapadł 
5. zdecydował się 
6. przeskoczyłem 
7. podniósł 
8. doprowadziło 
9. osiągnąłem a. osiągnęłam 
10. zdobyłem a. zdobyłam
11. wszczął 
12. ubrała się 
13. wybiegło 

Zadanie 177 
1. zrobić 
2. wyszaleć się
3. zawiesić 
4. wziąć 
5. spotkać
6. przygotować 
7. opuścić 
8. załatwić 

Zadanie 178 
1. zamarło 
2. rozległ się
3. skończyła 
4. zapadł 
5. wyszła 
6. przeskoczyłem
7. podniósł
8. doprowadził
9. wybrał

Zadanie 179 
1. się … skalecz
2. zniszcz 
3. poplam 
4. popełnij 
5. przychodź 
6. rozbij 
7. rozgnieć 
8. spóźnij się
9. zrób 
10. strąć

Zadanie 180 
1. przeglądać 
2. naprawiać 
3. się uczyć
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4. oglądać
5. wygłaszać 
6. podpisywać 
7. czytać 
8. tłumaczyć 
9. gotować 
10. robić

Zadanie 181 
1. opisuj 
2. wychodź 
3. zgłaszaj 
4. przebieraj się
5. przygotowuj 
6. wyjeżdżaj 
7. kładź się 
8. wylewaj 
9. wczytuj 
10. zdejmuj

Zadanie 182 
1. dogadali się
2. dorobiłam się 
3. skomponowałem
4. nagrałam 
5. namówiłem 
6. zrobiłem 
7. posprzątałam a. sprzątnęłam
8. wylałem 
9. wymówił się 
10. wyrwałem 

Zadanie 183 
1. przygotuje 
2. zrobię 
3. naprawią 
4. pokroi 
5. przyjmie 
6. się … pokłóci
7. pozna
8. napiszę 
9. nauczymy się 
10. zrozumiesz 

Zadanie 184 
1. odrabiać 
2. opatrywać 
3. opracowywać 
4. podpisywać 
5. kroić 

6. liczyć 
7. rozkradać 
8. przygotowywać 
9. czesać
10. wyjmować 

Zadanie 185 
1. nagrywam
2. wygrywam 
3. odwzajemniam się 
4. składam 
5. przymierzam 
6. smażę 
7. wkładam 
8. czyszczę 
9. suszę 
10. przepłacam

Zadanie 186 
1. czekam 
2. czyta 
3. gotuje 
4. jedzą
5. kończymy 
6. pakują 
7. pomagam
8. posyłam 
9. zaczynają 
10. zamyka 

Zadanie 187 
1. przyszedł 
2. wypiłem a. wypiłam
3. skończyłem a. skończyłam 
4. rozebrałem się a. rozebrałam się 
5. pojechałem a. pojechałam 
6. dostałem a. dostałam 
7. wziąłem a. wzięłam 
8. podwiózł
9. wyrzuciłem a. wyrzuciłam 
10. skorzystałem a. skorzystałam 

Zadanie 188 
1. się zdecydować 
2. się doliczyć 
3. pomalować 
4. się ... napatrzeć
5. wypić 
6. sprzątnąć a. posprzątać
7. wytrzeźwieć 
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8. się … nauczyć 
9. wyjść
10. zapaść

Zadanie 189 
1. opowiadał 
2. oznajmił 
3. przechodziły 
4. przyjeżdżał 
5. przyjmowali 
6. przejął 
7. wyszli 
8. wyjechali 
9. zapomniała
10. zwyciężyłem

Zadanie 190 
1. zebrałem a. pot. pozbierałem
2. zjedliśmy
3. pokroiliśmy
4. powiedzieli
5. kupili
6. obejrzałem
7. spróbowałem
8. napisałem
9. zrobiłem
10. umyłem

Zadanie 191 
1. naprawia
2. objadam się 
3. uderza 
4. wjeżdżam 
5. wychodzi 
6. wyciera 
7. wypływam 
8. wysyłamy 
9. zaskakuje
10. wypłukuję 

Zadanie 192 
1. wybudowaliśmy 
2. pomalowaliśmy
3. naprawiłam 
4. opracowali 
5. upiekłam 
6. popełniła 
7. przygotował 
8. przyrządziłem 
9. ususzyłyśmy 

10. wykonałem 

Zadanie 193 
1. chodził
2. Skończył 
3. kupiłem
4. oglądał
5. jeździłem
6. przyszedłeś 
7. wychodziłem
8. wypijał 
9. Zamówiłem
10. palili

Zadanie 194 
1. będę doglądać a. będę doglądał
2. będzie myć a. będzie mył
3. będę opalać się a. będę się opalał 
4. będę pisać a. będę pisał 
5. będą poszukiwać a. będą poszukiwali 
6. będzie przyjmować a. będzie przyjmował 
7. będę robić a. będę robił 
8. będę sprawdzać a. będę sprawdzał 
9. będziemy sprzątać a. będziemy sprzątali 
10. będę uczyć się a. będę uczył się 

Zadanie 195 
1. naradzimy się 
2. przepiszę 
3. rozstrzygną 
4. Roześlesz 
5. Rozważymy 
6. Rozwiesimy 
7. Sprawdzimy 
8. Uprzątnę 
9. Wygłosi 
10. Zmyję 

Zadanie 196 
1. kichać / kichnął 
2. kopać / kopnął 
3. krzyczeć / krzyknął 
4. mrugać / mrugnął 
5. popychać / popchnął 
6. płakać / zapłakało
7. skakać / skoczył
8. strącać / strąciła
9. tupać / tupnęła 
10. wrzeszczeć / wrzasnął 
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Zadanie 197 
1. powiedział 
2. zrobił 
3. siadł a. usiadł 
4. otworzył 
5. popatrzył 
6. zaprotestował 
7. zapłakał 
8. zapukał 
9. zrozumiał 
10. ruszył

Zadanie 198 
1. spotkałam się a. spotkałem się 
2. obraziłem a. obraziłam 
3. rozdała
4. wyprasowała 
5. rozprzedała 
6. spłaciłem a. spłaciłam 
7. przygotowałem a. przygotowałam 
8. zabezpieczył 
9. dojechaliśmy a. dojechałyśmy 
10. sprzedała

Zadanie 199 
1. karmić 
2. pisać 
3. obcinać 
4. oglądać 
5. omawiać
6. opowiadać 
7. podpisywać 
8. kroić 
9. sprawdzać 
10. myć 

Zadanie 200 
1. Zagrzmiało 
2. Krzyknąłem a. Krzyknęłam
3. Zniszczyłem a. Zniszczyłam 
4. wypiłem a. wypiłam 
5. poznałem a. poznałam
6. pożyczyłem a. pożyczyłam 
7. Przyszedłem 
8. Szarpnąłem a. Szarpnęłam 
9. Umówiłem się a. Umówiłam się 
10. Zamówiłem a. Zamówiłam 

Zadanie 201 
1. zadzwonić 

2. zagrać 
3. zjeść 
4. skosztować 
5. polecieć
6. opowiedzieć 
7. spróbować 
8. rozważyć 
9. spłacić 
10. wymienić

Zadanie 202 
1. obudziłem się 
2. poszedłem 
3. ogoliłem się 
4. pojechałem
5. położyłem się 
6. spełniłem 
7. umówiłem się 
8. włożyłem 
9. wyjechałem 
10. upiekliśmy

Zadanie 203 
1. bywałem 
2. czytywałem 
3. grywałem 
4. chodziły 
5. Jeździł 
6. jadał 
7. miewałem 
8. mawiała 
9. nosili
10. wypijał 
11. sypiało
12. widywał 

Zadanie 204 
1. zarobiłem a. zarobiłam 
2. wybaczyłem a. wybaczyłam
3. obejrzałem a. obejrzałam
4. wypaliłem a. wypaliłam 
5. przyniosłem a. przyniosłam
6. zeszłam
7. ubrałam się 
8. wróciłem a. wróciłam
9. wstałem a. wstałam 
10. wyszedłem a. wyszłam

Zadanie 205 
1. uparły się 
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2. czynić
3. zdecydowały 
4. porozmawiają 
5. poszły
6. zadały
7. odpowiedziała
8. opuścić 
9. podjęły 
10. udały się 
11. odmówiła
12. zamknął się 
13. zbyła
14. pobiegła
15. skończyła
16. weszły
17. usłyszały
18. namówią 
19. zgadzał się 
20. doszły
21. myślą
22. wróciły
23. osiągnąć

Zadanie 206 
1. A. bada a. badał; B. przebadał
2. A. chodzi a. chodził; B. dochodzi 
3. A. czekają a. czekali; B. przeczekają a. 

przeczekali
4. A. jadą a. jechali; B. ujechali 
5. A. kwitną a. kwitły; B. przekwitną 
6. A. Siedział; B. przesiedzieć
7. A. soli; B. przesolił
8. A. Stał; B. Postał
9. A. tuje a. truł; B. wytruł
10. A. trwa a. trwał; B. wytrwa

Zadanie 207 
1. B. bzyknął a. zabzykał
2. B. zabeczała
3. B. zaćwierkał 
4. B. zagrzmiało
5. B. kaszlnął a. zakasłał 
6. B. zaklaskali 
7. B. zaklekotał 
8. B. rozpłakał się 
9. B. szczeknął a. zaszczekał
10. B. tupnął a. zatupał

Zadanie 208 
1. B. przeliczała; C. przeliczyć

2. B. przepłacał; C. przepłacił
3. B. przepłukiwać; C. przepłukała
4. B. przepytywali; C. przepytała
5. B. przerastają; C. przerośli 
6. B. Przerzucał; C. przerzucił
7. B. przeskakiwał; C. przeskoczyć
8. B. przesłuchuje a. przesłuchiwał; C. 

przesłuchać
9. B. przesypiała; C. przespać
10. B. przeważał; C. przeważyć

Zadanie 209 
1. obiecywać 
2. objaśnia a. objaśniał 
3. odetchnę
4. odkłada a. odkładał 
5. odpowiedzą
6. opowie
7. ogląda się a. oglądał się 
8. oparła się 
9. otworzył
10. popełnił 
11. będziesz prosić a. będziesz prosił
12. przegrał
13. przełożył
14. przeprosi

Zadanie 210
1. zrobić 
2. narysować 
3. rzucić 
4. skupić się 
5. się ... umówić
6. stworzyła a. stworzył
7. upoważnił 
8. urzekł
9. uwierzysz 
10. wstaje
11. wstawia a. wstawiał
12. wyjmuje a. wyjmowała 

Zadanie 211 
1. wysuwasz a. wysuwałeś a. wysuwałaś 
2. wywoływać 
3. wzrusza a. wzruszała 
4. zachowuje
5. zaczynają 
6. założyłem a. założyłam a. założyliśmy a. 

założyłyśmy
7. zapamięta a. zapamiętał 
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8. zaskoczył 
9. zdobędzie a. zdobył 
10. zdał
11. zgadzały się 
12. zapada a. zapadał
13. poznać się 
14. znosi a. znosiło

Zadanie 212 
1. Chodził
2. czekałem 
3. czytałem
4. dokuczał
5. dorabiała
6. drapał się 
7. dzwoniła
8. jadł
9. kłóciłem się
10. kładła się 

Zadanie 213 
1. krzyczeliście
2. kształcili 
3. martwiła się
4. marzyłem
5. mrugała
6. myślałem
7. odkurzali 
8. odmawiały
9. odpoczywała
10. odwiedzałem

Zadanie 214 
1. odwlekał 
2. ogarniała
3. oglądałem 
4. opowiadałaś
5. opuszczał 
6. panowały
7. pisałeś a. pisałaś
8. planował
9. płacił
10. podnosił 

Zadanie 215 
1. popełniłeś a. popełniłaś
2. powtarzała
3. powracała
4. przeglądałem a. przeglądałam
5. przejeżdżał 

6. przemykały
7. przestawało
8. Przestawiali 
9. przybywało
10. przyrzekał

Zadanie 216 
1. robiliśmy a. robiłyśmy
2. rozgryzałem a. rozgryzałam 
3. skarżyła 
4. słuchała 
5. Płakała
6. spędzał
7. sprawdzał
8. starałem się a. starałam się
9. stawały 
10. stwarzali

Zadanie 217 
1. tłumaczyłem a. tłumaczyłam 
2. trwała
3. ucinałem a. ucinałam 
4. udawał się 
5. układał
6. upierał się 
7. uprzedzał 
8. urządzał 
9. utrzymywał
10. wpraszał się

Zadanie 218 
1. wstrzymywałeś 
2. wychodziłeś a. wychodziłaś 
3. wyglądałeś a. wyglądałaś 
4. wyjeżdżał
5. wykonywałem a. wykonywałam
6. wykrywali
7. wymyślał 
8. wypoczywał 
9. występował 
10. zajmował się 

Zadanie 219 
1. zasiadali 
2. zaszczycał
3. zazdrościł 
4. zbierali 
5. Zbliżał się 
6. zdarzało ... się a. zdarzyło ... się
7. zgadzał się
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8. zmienił
9. zostawali 
10. zwalniał 

Zadanie 220 
1. powtarzać 
2. naciągać
3. obcinać 
4. obmawiać
5. opalać się 
6. się modlić
7. wydawać
8. prasować
9. spotykać się
10. wstawać

Zadanie 221 
1. poczuł 
2. dał 
3. dokonali
4. Dopasowałem a. Dopasowałam
5. ginęła 
6. grzmotnął 
7. poszło 
8. krzyknął
9. kupił 
10. dostał 

Zadanie 222 
1. się obraził 
2. odtworzyli 
3. odwołał 
4. odezwała się 
5. osiągnęła 
6. podskoczyło 
7. się pojawił 
8. popełniłem a. popełniłam
9. posunął się
10. przekonała 

Zadanie 223 
1. przerwał 
2. przyszło
3. przyjechał 
4. przystąpili
5. zareagował 
6. rozpocząłem a. rozpoczęłam 
7. skoczył
8. usłyszał 
9. się spotkałem a. się spotkałam 

10. upadli 

Zadanie 224 
1. ustąpił
2. wszedł
3. wsiadłem a. wsiadłam 
4. wyszła 
5. wygrał
6. wyłączył 
7. wymówił
8. wyniósł 
9. wyraził
10. wywiodłeś 

Zadanie 225 
1. zabraliśmy się
2. zakwitły 
3. załatwił 
4. zapomnieli 
5. zapytał 
6. zdałem a. zdałam
7. wyzdrowiała
8. się ... zgodziła 
9. zmieniły 
10. zerwała się

Zadanie 226 
1. obwieźć
2. opuścić
3. oszukać
4. zrezygnować
5. się rozwieść
6. sprzedać
7. trafi ć
8. zająć się
9. zapanować 
10. ożenić się

Zadanie 227 
1. dorosnę 
2. dostaniemy
3. zadzwoni 
4. Skończę
5. powiesz
6. nadejdą 
7. oddasz 
8. odłożymy
9. odwiedzę
10. podasz
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Zadanie 228 
1. pokażesz
2. pomogę 
3. porozmawiamy
4. spadniesz 
5. się ... uda
6. wrócisz
7. wykonamy
8. wyrównamy 
9. Zagracie
10. zdasz

Zadanie 229 
1. B. Przeczytaj, C. czytaj 
2. B. Wykąp, C. kąp
3. B. kupuj, C. Kup
4. B. odpisuj, C. Odpisz
5. B. Podpisz, C. podpisuj
6. B. Otwórz, C. otwieraj
7. B. Napisz, C. pisz
8. B. podpisuj, C. Podpisz
9. B. rób, C. Zrób
10. B. Wytrzyj, C. wycieraj

Zadanie 230 
1. Weź 
2. Wyczyść
3. Przeczytaj 
4. Połóż 
5. Odwiedź
6. Pomóż
7. Ubierz się 
8. Wyjdź 
9. Wysiądź 
10. Zamknij 

Zadanie 231 
1. kupuj
2. sprzątaj
3. opisuj 
4. powtarzaj
5. przepraszaj 
6. gotuj 
7. wyłączaj 
8. wysyłaj 
9. zapalaj 
10. rób

Zadanie 232 
1. Podziękuj

2. Powiedz 
3. Obejrzyj 
4. Omów 
5. Zapłać 
6. Poleć 
7. Powtórz
8. Przeproś
9. Spytaj
10. Porozmawiaj 

Zadanie 233 
1. będzie opisywać (opisywał)
2. opisze
3. opisywała 
4. opisał
5. opisuj
6. opisz 
7. opisujący 
8. zostało .... opisane
9. zostało opisane
10. opisując 
11. Opisawszy 
12. opisywano
13. opisano 
14. Opisywanie
15. opis
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ROZDZIAŁ 6

Zadanie 234 
1. odeszła
2. najeździł się
3. podejść
4. przejść
5. przejść
6. wjechać
7. wejść
8. zejść
9. schodzić
10. wyjechać

Zadanie 235 
1. przyjedzie
2. przyjdzie
3. pojechać
4. podjechać
5. wjechać
6. zjechać
7. zejść
8. przejechało
9. wjeżdżaj
10. rozjechałeś

Zadanie 236 
1. schodzisz
2. zejdę
3. wejdę
4. dojechać
5. zjechać
6. odjechać
7. zaszło
8. nachodzi 
9. pochodzą
10. podchodzisz

Zadanie 237 
1. schodzę
2. odchodzi
3. obchodzimy 
4. wschodzi
5. zachodzi
6. rozchodzą się
7. rozchodzą się 
8. nachodzą 
9. wchodzę
10. przechodzę

Zadanie 238 
1. wybierała się / zabierał się
2. zabierał / wybierała się 
3. ubierała / wybierał
4. obierał / odbierał
5. rozbierał / zabierał się 
6. zbierały / wybierały
7. zbierała się / ubierał się
8. przebierała się / przebierał się
9. zbierała / wybierał
10. nabierał / odbierać

Zadanie 239 
1. pobrał / zabrał
2. ubrała / zabrał
3. obierała / zabrał
4. rozebrał / wybrał 
5. zabrała / odebrał 
6. zebrała / wybrał 
7. zebrała / wybrał 
8. Wybrała / ubrał się 
9. zabrała / wybrała się 
10. przebrała się / rozebrał 

Zadanie 240 
1. udawało / dodawała 
2. poddawali / nadawali 
3. nadawał / poddawał 
4. podawała / rozdawała 
5. oddawała / rozdawała 
6. Oddawali / nadawały się 
7. oddawał się / wydawało ... się 
8. Przydawał się / nadawały się 
9. Podawał / udawał
10. podawały / wydawali 

Zadanie 241 
1. Namawiał 
2. przemawiał 
3. omawiał 
4. odmawiał 
5. Wymawiał 
6. rozmawiał
7. Wmawiał 
8. umawiał się 
9. Zamawiał
10. zmawiał się 
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Zadanie 242 
1. wymyślił 
2. przemyśleć 
3. namyślał się 
4. się rozmyśliła 
5. się namyśli 
6. Wymyślał 
7. przemyśleć 
8. Domyślała się 
9. obmyśla 
10. zmyślał 

Zadanie 243 
1. wykroić
2. odkroił 
3. pokroiła 
4. dokroiła
5. Pokroiła
6. skroiła
7. Nakrój 
8. Ukroił

Zadanie 244 
1. dopytać się 
2. dojedziesz
3. doczytasz
4. dogotuję
5. polubić 
6. ukisną
7. pozałatwiasz
8. się ... pożegnamy 
9. poustawiasz
10. pozazdrościć 

Zadanie 245 
1. objadł (się)
2. podyskutować
3. upił (się)
4. nastał (się)
5. napracowałem (się)
6. nabałaganił
7. (się) rozchorował
8. dowojowała (się)
9. (się) dodzwonił
10. przeegzaminuje

Zadanie 246 
1. ugotować
2. wejść 
3. przejść 

4. zejść
5. doczekać
6. dobiec 
7. się doprać
8. dopłynie 
9. doczytać 
10. dosypać 

Zadanie 247 
1. doczyścić
2. dopełnić 
3. dodzwonić się
4. dosolić
5. domyć 
6. dopisać
7. domyślić się 
8. dospać 
9. dotrwać
10. doliczyć się 

Zadanie 248 
1. dorobić 
2. dosiedzieć
3. dojadała
4. dogonić
5. dobudować 
6. doleciał
7. dorzucaliśmy
8. dosmażyć 
9. dośpiewała
10. dopchaliśmy

Zadanie 249 
1. nakleić
2. nakupił
3. nalał
4. namydliłem
5. napiekła
6. nasmarował
7. nakroiła
8. napracował się; pot. 
9. naoglądał się; pot.  
10. nasiedziałem się 

Zadanie 250 
1. objechałem
2. opłynąć
3. obejść 
4. opadły
5. ogrodzili
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6. ograł 
7. oblali
8. obciąć 
9. odpracować
10. się ogolić 

Zadanie 251 
1. obdarował 
2. opłakała 
3. obmówiła 
4. obcałowała 
5. usmażyła 
6. odpokutował
7. obiegli 
8. ostrzyc się
9. obrabować 
10. obrodziły 

Zadanie 252 
1. odjechał
2. odejdę
3. odłamał się 
4. odkręcić
5. odgrzał
6. się odkochać 
7. odpłynął
8. Odsiedział
9. odbudować 
10. odczyścił

Zadanie 253 
1. posiedzieli 
2. posiwiały
3. powariowały
4. poboli; pot. 
5. polukrować
6. pomięła
7. pomdleli 
8. pogryzł
9. poleżeć
10. pomieszkać; pot. 

Zadanie 254 
1. podgolić
2. podleczyć
3. podregulował
4. podbuntować 
5. podgotować
6. podsmażyć
7. podgryźć

8. podmurować
9. podżyrowałem
10. podgniły

Zadanie 255 
1. przedatować
2. przedziurawić 
3. przebadać 
4. przeczekać 
5. się przebłagać 
6. przedrukować
7. przeanalizować 
8. przecierpieć 
9. przemeblować 
10. przeliczył się 

Zadanie 256 
1. przypodobać się
2. przypilnować
3. przymaszerowali 
4. przygłuchli 
5. przybłąkał się 
6. przywędrowali 
7. przebudował
8. rozgniewał się 
9. rozczytywał się 
10. się rozchmurzył 

Zadanie 257 
1. rozeszli się 
2. rozeszła się 
3. rozlała się 
4. rozerwali
5. rozbił 
6. rozmoczyć
7. rozpłynął się 
8. się ... rozrosły
9. rozsmarowało się 
10. roztyć się 

Zadanie 258 
1. ustać
2. ubawiliśmy się
3. utonęła 
4. ubiegł 
5. ubłagać 
6. uratował 
7. uzbierałem 
8. udekorował 
9. usiedzieć 
10. rozwałkowała 
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Zadanie 259 
1. wbuduje a. wbudował 
2. wchłonie a. wchłonęła
3. wmuruje a. wmurował
4. wmontuje a. wmontował 
5. wygasić 
6. wpisze się a. wpisał się 
7. wyżebrała
8. wyleczyć
9. wpisali się
10. wydoskonalić

Zadanie 260 
1. wyjeżdżą a. wyjeździły 
2. wyśnił 
3. wybiegały się 
4. wydrukować 
5. wywalczyliśmy
6. wyzbierali
7. wyrzeźbił 
8. wyzdrowiała
9. wyzdrowiał
10. wyszedł 

Zadanie 261 
1. schodzi a. schodziła
2. się struł
3. stopniał
4. skropił 
5. skompletować 
6. sfi lmuję a. sfi lmowałem / sfi lmowałam
7. sczerniał
8. spłynie a. spłynął
9. schwytali
10. skręcić

Zadanie 262 
1. zjeżdżę a. zjeździłem / zjeździłam
2. spacyfi kują a. spacyfi kowali 
3. zdusić 
4. zgrać 
5. straci a. stracił 
6. złączy a. złączył
7. ścierpły 
8. zdynamizować 
9. spróbować 
10. spowoduje a. spowodowało 

Zadanie 263 
1. zajedzie a. zajechała 

2. zapłakało
3. zaakceptują a. zaakceptowali 
4. zagotować 
5. zanudził 
6. Zapisze a. Zapisał
7. zadebiutuje a. zadebiutowała 
8. zapukała 
9. zaszaleć 
10. zachorowali 

Zadanie 264 
1. zapakowała
2. zatańczyć 
3. zaplanować
4. zadedykować 
5. zapłacić 
6. zamontować 
7. zameldować
8. zamalować 
9. zagrodzić
10. zaparkować 

Zadanie 265 
1. podbiegł 
2. rozjechali się 
3. wyrwałem a. wyrwałam
4. wyciągnę a. wyciągnąłem / wyciągnęłam
5. pomalowali 
6. rozbił 
7. Wymontowałem a. Wymontowałam 
8. dorobiliśmy się a. dorobiłyśmy się 
9. wypłynął
10. nasypał 

Zadanie 266 
1. dobiegł
2. Wybiegł
3. opracowałem a. opracowałam 
4. przepracowałem
5. Odsiedział
6. przesiedziałem a. przesiedziałam
7. obsłużyli 
8. zasłuży a. zasłużył
9. przespałem się a. przespałam się 
10. wyspać się 

Zadanie 267 
a. nakręcić
b. przekręcić 
c. rozkręcić 
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d. podkręcić 
e. odkręcić 
f. dokręcić 
g. wkręcić
h. ukręcić 
i. wykręcić
j. zakręcić

Zadanie 268 
1. wbiegł
2. zebrano
3. ułożono 
4. Zabroniono
5. pobudził 
6. czekali 
7. wyczytać 
8. nastąpić
9. przydzielono
10. nadmuchać 
11. podszedł
12. dotknął
13. policzył 
14. ustawił 
15. stanęli 
16. zawiązał 
17. dostał
18. pobiegli 
19. wbiegli
20. się wymienić



42

ROZDZIAŁ 7

Zadanie 269 
1. dopływały
2. dopłynęliśmy 
3. dochodziły
4. doszła 
5. dobiegała 
6. dopłynął
7. dojechały
8. doleciał
9. dopłynęły 
10. dopłynął 

Zadanie 270 
1. dochodził
2. dochodziły 
3. dojeżdżałem a. dojeżdżałam
4. przyjeżdżałem a. przyjeżdżałam 
5. przyleciał
6. dopłynęły 
7. dolecieliście
8. doszedłem
9. dojechał 
10. dobiegłem 

Zadanie 271 
1. dojechać
2. dojeżdżać
3. dojść 
4. dojść
5. dopłynąć
6. dolecieć 
7. dojść
8. dobiec
9. dojechać

Zadanie 272 
1. doszła 
2. dopłynął 
3. dopływać 
4. dochodził 
5. dobiegać 
6. dojeżdżał 
7. dobiegł 
8. dojechałem a. dojechałam
9. dolatywać
10. doleciał 

Zadanie 273 
1. najechał
2. nabiegały się 
3. naleciały 
4. Nachodziłem się a. Nachodziłam się 
5. naleciało 
6. napływały 
7. napływały
8. naleciało
9. napływały 

Zadanie 274 
1. nachodzi / nachodził
2. najdzie 
3. naleciało
4. napłynie 
5. napłyną 
6. napływa 
7. najedziesz
8. napływa 
9. najeżdżasz / najeżdżałeś
10. nalatują

Zadanie 275 
1. nadszedł 
2. nadjechali 
3. nadpływały 
4. nadpłynęły
5. nadchodziły
6. nadlatywały 
7. nadbiegali
8. nadjechała
9. nadleciały
10. nadjechał

Zadanie 276 
1. nadbiegnie
2. nadpłynie
3. nadbiegają
4. nadchodzą 
5. nadpływają
6. nadejdzie 
7. nadleci
8. nadjeżdża 
9. nadjedzie
10. nadlatują
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Zadanie 277 
1. objeżdżają 
2. objadę 
3. objeżdża 
4. opłynął 
5. objechać
6. obleciał
7. obchodziłem a. obchodziłam 
8. obiegną 
9. obchodziłem
10. obchodzą 

Zadanie 278 
1. obiegać 
2. oblatywać  
3. objechać 
4. objeżdżają 
5. obiec a. obiegnąć 
6. obchodzić 
7. oblecieć 
8. obejść
9. opłynąć
10. opływać 

Zadanie 279 
1. odjechał 
2. odleciał
3. odbiegał 
4. odbiegł 
5. odpłynęła
6. odszedł
7. odleciały
8. odleciały
9. odchodził
10. odpływaliśmy a. odpływałyśmy

Zadanie 280 
1. odchodzi / odszedł
2. odpłynie
3. odleciał 
4. odchodziła 
5. odbiegał a. odchodził 
6. odjechała
7. odjeżdżali 
8. odbiegła
9. odlatywał
10. odpływały

Zadanie 281 
1. podbiegnie

2. będzie podbiegać / będzie podbiegał
3. będą podchodzić / będą podchodzili 
4. podejdziesz
5. podjadę 
6. będzie ... podjeżdżać / będzie ... podjeżdżał 
7. będą podlatywać / będą podlatywały
8. podlecą
9. podpłynę
10. będę podpływać / będę podpływał

Zadanie 282 
1. podchodź 
2. podjeżdżaj
3. podbiegaj 
4. podpływaj
5. podlatujcie
6. podbiegł
7. podleciały 
8. podszedł
9. podjechał 
10. podpłynął

Zadanie 283 
1. przepłynął
2. przechodził 
3. przebiegł 
4. przebiegał 
5. przeleciały 
6. przeszedł
7. przejechałem a. przejechałam 
8. przejeździł 
9. przelecieliśmy a. przeleciałyśmy 
10. przepływała 

Zadanie 284 
1. przejechał 
2. przepłynął 
3. przechodzili 
4. przepływali 
5. przejeżdżało
6. przeleciały
7. przebiegł
8. Przeszedł 
9. przebiegł 
10. przelatywały 

Zadanie 285 
1. przychodził 
2. przyjechali 
3. przyleciał
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4. przypłynął 
5. przybiegł 
6. przypływały 
7. przyszedł 
8. przylatywały 
9. przyjeżdżał 
10. przybiegały 

Zadanie 286 
1. przychodzą 
2. przyjdzie 
3. przyjedzie
4. przyjeżdżają
5. przybiega 
6. przylecę 
7. przylatują 
8. przybiegną 
9. przypłynie 
10. przypływają

Zadanie 287 
1. rozchodzą się / rozeszła się 
2. rozchodzi się / rozchodził się 
3. rozbiegają się / rozbiegały się
4. się rozszedł
5. rozjeżdżali się 
6. rozjeżdżają / rozjeżdżali 
7. rozlatują się / rozlatywały się 
8. rozleciały się  
9. rozpływają się / rozpływały się

Zadanie 288 
1. rozjeżdżają się / rozjechali się 
2. rozejdą się / rozeszły się 
3. rozlecą się / rozleciały się 
4. rozpłyną się / rozpłynęły się 
5. rozbiegną się / rozbiegły się 
6. się rozbiegać
7. się rozlatywać 
8. się rozjeżdżać 
9. się ... rozchodzić 
10. się rozpływać 

Zadanie 289 
1. wjeżdżamy / wjechaliśmy
2. wjedzie 
3. wejdzie
4. wbiec
5. wchodzą
6. wbiegał

7. wlatują
8. wpłynął 
9. wlecą
10. wpłynie

Zadanie 290 
1. wchodzić 
2. wjeżdżać 
3. wchodzić a. wbiegać
4. wlatują 
5. wpływają
6. wszedł a. wbiegł
7. wjechał
8. wejdzie / wbiegnie / wszedł a. wbiegł
9. wleciał 
10. wpłynął 

Zadanie 291 
1. ujechał
2. ubiegają
3. upływał a. upłynął 
4. ubiegł
5. ubiegają
6. upłynęło a. uszło
7. uchodziły
8. uleciał 
9. ulatywały
10. uleciało

Zadanie 292 
1. wypłynął 
2. wychodzą
3. wylatują a. wylatywały
4. wybiega a. wybiegła / wychodzi a. 

wychodziła 
5. wychodzi a. wybiega
6. wyszli
7. wyjeżdżać 
8. Wyjeżdżała a. Wyjechała
9. wypływa 
10. wyleciała

Zadanie 293 
1. zeszliśmy 
2. schodziliśmy 
3. zjechaliśmy 
4. zjeżdżaliśmy 
5. zbiegliśmy
6. zbiegaliśmy 
7. zjechaliśmy
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8. zjeżdżali 
9. zjechała
10. zjeżdżała

Zadanie 294 
1. zaszedł 
2. zajechał 
3. zabiegli
4. zapłynął 
5. zaleciały
6. zachodził 
7. zajechali
8. zalatywał 
9. zabiegał 

Zadanie 295 
1. wyjeżdżają 
2. wyszła 
3. wybiegł 
4. wypływają
5. wychodzę 
6. wyjdę
7. wyjeżdżamy 
8. wybiegają
9. wylatywały

Zadanie 296 
1. wychodzę 
2. wlatywały
3. wypłynęła
4. wchodził 
5. wyjeżdżał 
6. wylecieli 
7. wyjeżdżają 
8. wyjeżdża 
9. wychodzić 
10. wypłynęło 

Zadanie 297 
1. zjeżdżali 
2. schodzili 
3. zjeżdżał 
4. zjeżdżał 
5. zjechał 
6. zjechała
7. zjechali
8. zeszła 
9. spłynęła 
10. schodziły

Zadanie 298 
1. biegnę / biegniesz
2. biegam / biegasz 
3. idę / idziesz 
4. chodzę / chodzisz
5. jadę / jedziesz 
6. jeżdżę / jeździsz
7. lecę / lecisz 
8. latam / latasz
9. płynę / płyniesz 
10. pływam / pływasz

Zadanie 299 
1. Pobiegłem a. pobiegłam 
2. pobiegłeś 
3. Pobiegał 
4. Poszła 
5. Pochodziliśmy 
6. Pojechaliście 
7. Pojeździli 
8. Poleciały 
9. Polatałem a. Polatałam
10. Popłynąłeś a. Popłynęłaś

Zadanie 300 
1. dojdziesz / dojdę
2. nadejdziesz / nadejdę
3. najdziesz / najdę
4. obejdziesz / obejdę
5. odejdziesz / odejdę
6. podejdziesz / podejdę 
7. przejdziesz / przejdę 
8. przyjdziesz / przyjdę 
9. rozejdziesz się / rozejdę się 
10. ujdziesz / ujdę 
11. wejdziesz / wejdę
12. wyjdziesz / wyjdę 
13. zajdziesz / zajdę 
14. zejdziesz / zejdę

Zadanie 301 
1. dojedziesz / dojadę 
2. nadjedziesz / nadjadę 
3. najedziesz / najadę 
4. objedziesz / objadę 
5. odjedziesz / odjadę 
6. podjedziesz / podjadę
7. przejedziesz / przejadę 
8. przyjedziesz / przyjadę 
9. rozjedziesz / rozjadę 
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10. ujedziesz / ujadę 
11. wjedziesz / wjadę 
12. wyjedziesz / wyjadę
13. zajedziesz / zajadę 
14. zjedziesz / zjadę 

Zadanie 302 
1. się rozeszli
2. weszli
3. wyszła 
4. przeszedł 
5. poszli 
6. przeszli
7. obeszła 
8. chodziłem a. chodziłam 
9. przychodziłem a. przychodziłam
10. wychodził

Zadanie 303 
1. odchodzę
2. odjeżdża a. odjedzie 
3. wjeżdża a. wjedzie 
4. odpływam
5. odlatuję 
6. chodzi 
7. wjechałem
8. dojeżdżasz
9. pływa 
10. wypływa 

Zadanie 304 
1. dojdziemy
2. dopłynę 
3. odpłynął
4. jeżdżę 
5. zejść 
6. nadjeżdża a. nadjechał
7. się rozeszli 
8. zjechał 
9. jechał 
10. wjeżdżali 

Zadanie 305 
1. przechodziła 
2. schodzić 
3. podjechać 
4. chodzi 
5. zjeżdżam 
6. przechodzę
7. odjechali

8. wszedłem a. weszłam
9. zjedzie 
10. odejdę a. odjadę

Zadanie 306 
1. dopłynął / przepłynął / zapłynął
2. dopłynęli / zapłynęli 
3. zajechaliśmy / dojechaliśmy / przyjechaliśmy
4. zabiegała / zachodziła / przychodziła
5. zaszliśmy / doszliśmy / przyszliśmy
6. zaszedł / doszedł / przyszedł 
7. zajeżdżaliśmy / przyjeżdżaliśmy / 

dojeżdżaliśmy
8. zajechała / dojechała / przyjechała / 

nadjechała
9. zaleciała / przyleciała / doleciała 
10. zaszedł / zabiegł / zaleciał 

Zadanie 307 
1. dolatywał / dochodził 
2. zalatywały / przylatywały / dolatywały 
3. zabiegł / przybiegł 
4. zajechał 
5. zachodził / zabiegał / zalatywał 
6. dobiegł / przybiegł / zabiegł 
7. zaleciał / doleciał / przeleciał 
8. zajeżdżali / podjeżdżali / przyjeżdżali 
9. zabiegł / dobiegł / przybiegł 
10. zachodziła / przychodziła 

Zadanie 308 
1. zachodził / dochodził / przychodził
2. zajedziemy / dojedziemy / przyjedziemy 
3. zajeżdżałem (zajeżdżałam) 
4. zabiegnie / zaleci; pot. / dobiegnie a. pot. 

doleci
5. zajeżdżały/ dojeżdżały / przyjeżdżały 
6. zaszedłem / przyszedłem / doszedłem 
7. doleciał / zaleciał / przyleciał 
8. dojechali / wjechali / przyjechali 
9. zaszedłem / poszedłem / przyszedłem

Zadanie 309 
1. biegał za
2. brnęliśmy przez 
3. brodziły po
4. chodziła po
5. ciągał się po 
6. ciągnęły się wzdłuż
7. za ... szli 
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8. jechał na 
9. leciało ... z 
10. pływał po 

Zadanie 310 
1. nosi na 
2. pełza w 
3. płyną w  
4. pływają po 
5. suną po / na 
6. toczy się po 
7. wiedzie przez 
8. wodzi ... po 
9. wloką a. rzad. wleką ... po
10. włóczy się po 

Zadanie 311 
1. najeżdżamy na 
2. objeżdża na 
3. odjeżdżamy z
4. podjeżdżamy pod 
5. przejeżdżamy przez 
6. rozjeżdżamy się do 
7. wjeżdżamy na 
8. wyjeżdżamy z 
9. zajeżdżamy pod 
10. zjeżdżamy ze 

Zadanie 312 
1. wyszedł 
2. wyjdzie
3. wyszło
4. wychodziły 
5. wyszły 
6. wychodzili 
7. wyszli 
8. wyszedł 
9. wyszła
10. wyszły 

Zadanie 313 
1. przychodzi 
2. przychodzą
3. przychodzą 
4. przyszła 
5. przyszła 
6. przychodził 
7. przychodzi 
8. przychodzi 
9. przyjdzie

10. przyjdzie 

Zadanie 314 
1. podszedł
2. podeszli 
3. podchodziła 
4. podeszła
5. podeszły 
6. podchodziłem a. podchodziłam
7. podchodzą 
8. podchodzi 
9. podchodzą 
10. podejdzie

Zadanie 315 
1. weszła 
2. weszła
3. wchodzą 
4. weszło
5. wejdzie a. wchodzi 
6. weszło
7. weszła
8. weszła
9. wszedł 
10. weszło

Zadanie 316 
1. przeszli 
2. przeszli 
3. przeszliście
4. przeszli 
5. przeszła 
6. przeszło 
7. przeszedł 
8. przeszła 
9. przeszły 
10. przejdzie 

Zadanie 317 
1. zjadą się a. zjechali się 
2. podjechać 
3. wjechać
4. wjechał 
5. wjedziemy a. wjechaliśmy
6. objedzie a. objechał 
7. przejechać 
8. zajechał 
9. rozjechałem
10. zjadą a. zjechali
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Zadanie 318 
1. przejechać 
2. przelecieć
3. jeżdżę a. jeździłem / jeździłam
4. jechał
5. przejechałem a. przejechałam 
6. przejedzie a. przejechał 
7. przejechała 
8. przechodzą a. przebiegają a. pot. przelatują
9. przepłynąć 
10. przebiegł

Zadanie 319 
1. podbiegł
2. podpływał 
3. podpływali 
4. podpłynął
5. podszedł
6. podlatują
7. podbiegł 
8. podleciał

Zadanie 320 
1. przybiega
2. przyjechał 
3. przybiegał 
4. przypływają 
5. przyjdą 
6. przybiegł 
7. przychodził 
8. przyjechał 
9. przybiegło
10. przypłynął 

Zadanie 321 
1. wysiadam
2. przechodzić 
3. przechodzi 
4. idą
5. chodzi 
6. rozchodzi się 
7. wychodzi 
8. odchodzi 
9. schodzi 
10. rozchodzą się 

Zadanie 322 
1. zbiegli się 
2. zeszli się 
3. zleciały się

4. zeszły się 
5. zleciały się 
6. schodzili się 
7. schodziły się
8. zjeżdża się
9. zlatują się 
10. zbiegli się 

Zadanie 323
1. nachodził się 
2. najeździłem się 
3. się ... przejechać 
4. Przejechałem się
5. przejść się 
6. się rozbiec
7. rozjeździł się 
8. uchodziłam się a. uchodziłem się 
9. wybiegały się 
10. zajechał się 

PODROZDZIAŁ 7.1

Zadanie 324 
1. odszedł 
2. odchodzi 
3. odbiega
4. odchodzi 
5. odleci
6. odleciało
7. odpływa
8. odchodziły 
9. odeszło
10. odeszli 

Zadanie 325 
1. rozpływają się 
2. rozpłynęła się 
3. rozeszła się 
4. rozchodził się 
5. wchodzisz
6. uszedł
7. ujść
8. wchodzi a. wszedł
9. wchodzą
10. wchodzi 

Zadanie 326 
1. wchodził
2. wchodzi / wchodziła 
3. wchodziła 
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4. wchodzi 
5. uchodził 
6. uszedł
7. uchodzą / uszły
8. wchodzi / wchodziło
9. wchodzą / wejdą / weszły
10. odchodzi (odszedł) 

Zadanie 327 
1. uchodzi / uchodziło
2. ujdzie 
3. uchodził
4. uchodzą
5. uchodzi
6. Uchodziłem a. Uchodziłam
7. uchodzi (ujdzie) 
8. zszedł 

Zadanie 328 
1. wpływają 
2. wpłynęła
3. wpływa
4. wpłynęła 
5. wpływają 
6. wpływają 
7. wpłyń
8. wpływa
9. wpływa
10. wpływają

Zadanie 329
1. weszła
2. wszedł
3. weszło 
4. weszło
5. wchodzi 
6. wchodzi
7. wchodzi 
8. wchodzi

Zadanie 330 
1. wyszło
2. Wyszedłem
3. wyszła
4. wyszedł
5. wyszedł 
6. wychodzą / wychodziły 
7. wyszedł 
8. wyszło
9. wyszłam

10. wyszedł 

Zadanie 331 
1. wychodzą
2. wychodziły 
3. wejdzie 
4. wypłynęło 
5. wyszedł 
6. wychodziłam
7. wychodzi 
8. wychodzimy 
9. wyszło 

Zadanie 332 
1. wychodzą 
2. wychodzi
3. wychodzi
4. wyszło
5. wyszedł 
6. wyszło
7. wychodzą
8. wypływa
9. wypływać

Zadanie 333 
1. jechać
2. jechać
3. jechać
4. objechać 
5. zjechać

Zadanie 334
1. zjeżdża / zjechała 
2. zjechały 
3. zjeżdża 
4. zjechać 
5. zjeżdża
6. spływają 
7. zejdzie 
8. zejdą
9. zejdą
10. spłynie

Zadanie 335
1. objechał 
2. Wpadała
3. wpadałam 
4. Wyleciał
5. Wyleciał 
6. wleci 
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7. wychodzi 
8. wyszło 
9. wyszło 
10. wyszedł 

Zadanie 336 
1. wychodzą / wylatują
2. poszła
3. odszedł 
4. wychodzą
5. wychodzi
6. Wypłynął 
7. wyleci
8. wylatują 
9. Wyleciał
10. wyleciał

Zadanie 337 
1. g
2. f
3. h
4. a
5. b
6. c
7. d
8. e
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Zadanie 338 
1. Bywają 
2. Bywają
3. Bywają 
4. bywają
5. bywa
6. miewa
7. Bywa 
8. Bywa
9. bywa

Zadanie 339 
1. chadza
2. czytuje
3. grywam
4. jadają
5. miewam 
6. mawiał
7. pijam
8. pisuję 
9. sypiała

Zadanie 340 
1. odosabniać a. odosobniać
2. ogołacać a. ogałacać
3. spóźniać się a. pot. spaźniać się
4. udoskonalać a. pot. udoskanalać
5. udowadniać a. pot. udawadniać
6. udrażniać (częściej) a. udrożniać
7. upodobniać a. upodabniać
8. uspokajać a. pot. uspakajać
9. wykańczać (częściej) a. wykończać
10. wypogadzać się

Zadanie 341 
1. nakazuję
2. odwołuje 
3. okazuje
4. okłamujesz
5. opatruję 
6. opracowuje
7. otrzymuje
8. rozpatrujemy
9. zakazują 
10. zatrzymują 

Zadanie 342 
1. się obnosi
2. odnosi
3. się podnosimy
4. przenosi
5. przynosi
6. roznosi 
7. unosi 
8. wnoszą
9. wznoszą
10. się wynosi

Zadanie 343 
1. dowożę 
2. obwozisz
3. odwożą 
4. podwozi 
5. przewozimy 
6. przywozi 
7. rozwozi
8. wwozimy
9. wywożę
10. zawozimy

Zadanie 344 
1. popisywałaś się 
2. opisywał 
3. odpisywali
4. rozpisywała 
5. podpisywała
6. dopisywała 
7. przepisywała
8. wpisywała się 
9. przypisywał 
10. opisywałem
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Zadanie 345 
1. były / służyły
2. zostawali / opuszczali 
3. płakały / się śmiały 
4. pracowały / kończyły 
5. stali / siedzieli
6. upadły
7. wisiały 
8. zbliżały się 
9. wychodzili 
10. zaczęło

Zadanie 346 
1. kłaniały się 
2. czekały 
3. biegały 
4. szły 
5. przestały 
6. walczyły 
7. czyściły 
8. oświetlały
9. zajadały się  
10. rosły 

Zadanie 347 
1. blokowało
2. brało 
3. napadało
4. otrzymywało
5. prowadziło
6. pukało 
7. skakało 
8. traciło 
9. trzymało 
10. wymieniało 

Zadanie 348 
1. Odeszli
2. zdali
3. pokłócili się
4. wstali
5. opuścili 
6. wzięli
7. wskoczyli 
8. wspinali się
9. przyczynili się
10. strzeliliśmy

Zadanie 349 
1. krzyczało
2. szczekało
3. urodziło się 
4. wychodziło 
5. uciekało 
6. odwiedziło 
7. zachorowało
8. grało 
9. broniło
10. przyjechało 

Zadanie 350 
1. okazały się 
2. łasiły się 
3. mruczały
4. nadawały się 
5. pokazali 
6. poszły
7. przyciągały 
8. się siłowali 
9. uwielbiali 
10. zostały

Zadanie 351 
1. bało się 
2. szło
3. odpoczywali
4. opuszczali 
5. przyjmowali 
6. skrzypiało
7. sprzeciwiali się 
8. uśmiechało się 
9. wyrażali
10. zgadzało się

Zadanie 352 
1. stoi / będzie stać a. będzie stało / stało
2. walczy / będzie walczyć a. będzie walczyło / 

walczyło 
3. wisi / będzie wisieć a. będzie wisiało / 

wisiało
4. leży / będzie leżeć a. będzie leżało / leżało 
5. czeka / będzie czekać a. będzie czekało / 

czekało
6. spadnie / spadło
7. odbędzie się / odbyło się 
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8. trafi  / trafi ło
9. zostanie / zostało 
10. świeci / będzie świecić a. będzie świeciło / 

świeciło a. w liczbie mnogiej

Zadanie 353 
1. stało
2. biegało
3. myło się 
4. tańczyło 
5. strzelało
6. śmiało się 
7. odeszło 
8. otrzymało
9. pobiło
10. odwiedziło

Zadanie 354 
1. obierają / będą obierać a. będą obierały / 

obierały
2. wzniesie się / wzniosły się 
3. wpadną / wpadły
4. sfruną / sfrunęły
5. zakwitną / zakwitły
6. uschną / uschły 
7. schowają się / schowały się
8. zostaną / zostały 
9. wyją / będą wyć a. będą wyły / wyły

Zadanie 355 
1. zabraknie / zabrakło
2. przyjdzie / przyszło 
3. zostanie / zostało 
4. pojawi się / pojawiło się 
5. weźmie / wzięło 
6. osiągnie / osiągnęło
7. wyjdzie / wyszło
8. zaprosi / zaprosiło 
9. rozbije się / rozbiło się 
10. wyrazi / wyraziło

Zadanie 356 
1. jest
2. jest
3. jest
4. jest
5. jest 
6. było
7. było
8. było

9. będzie 
10. będzie

Zadanie 357 
1. A. siedzą / siedzą; B. siedziały / siedziały
2. A. śpią / śpią; B. spały / spały
3. A. stoją / stoją; B. stały / stały
4. A. tańczą / tańczą; B. tańczyły / tańczyły
5. A. wzbudzają / wzbudzają; B. wzbudzały / 

wzbudzały 

Zadanie 358 
1. A. strzela / strzela; B. strzelało / strzelało
2. A. śpiewa / śpiewa; B. śpiewało / śpiewało
3. A. śmieje się / śmieje się; B. śmiało się / 

śmiało się 
4. A. urzeka / urzeka; B. urzekło / urzekło
5. A. żyje / żyje; B. żyło / żyło 

Zadanie 359
1. A. wykładają / wykłada; B. wykładali / 

wykładało
2. A. idą / idzie; B. szli / szło
3. A. oczekują / oczekuje; B. oczekiwali / 

oczekiwało
4. A. prowadzą / prowadzi; B. prowadzili / 

prowadziło 
5. A. trzymają się / trzyma się; B. trzymali się / 

trzymało się

Zadanie 360 
1. było czterech ... zostało ... dwóch a. dwu
2. było czterech ... zostało ... dwóch a. dwu
3. były cztery ... zostały ... dwie
4. stały cztery ... zostały ... trzy
5. wyszły trzy ... wyszło trzech
6. odeszły dwie ... odeszli trzej

Zadanie 361 
1. śpiewa dziesięciu chórzystów
2.  wchodzi pięciu panów
3. przyjeżdża ośmiu klientów
4. spada sto kropli 
5. staje dziewięć samochodów
6. zaczyna ... dziesięć maszyn

Zadanie 362 
1. szli / szło
2. odpowiedzieli / odpowiedziało
3. obejrzeli / obejrzało 
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4. podpisały się / się ... podpisało 
5. zgłosiły się / się ... zgłosiło
6. wzięły się / się wzięło 

Zadanie 363 
1. cieszyło się 
2. dojechało 
3. się ... domykało
4. miało się
5. siedziało 
6. wzruszyło się 

Zadanie 364 
1. opuściło 
2. otrzymało 
3. udzieliło 
4. trzymało 
5. wisiało
6. wzięło 

Zadanie 365 
1. rozmawia
2. pracowało
3. biegło
4. pije
5. krzyczy
6. odwiedziło 

Zadanie 366 
1. osiągnęło
2. poprze a. poparło
3. Pozostanie a. Pozostało 
4. wie a. wiedziało
5. wpadnie a. wpadło
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Zadanie 367 
1. się ... boję
2. się błąkam
3. czai się 
4. się domagamy
5. się domyślamy
6. się dowiadujemy
7. się kłaniamy
8. się kłócimy
9. się modli 
10. się obawiamy

Zadanie 368 
1. się ... opiekujemy
2. się pocę 
3. się podoba 
4. się pojawił
5. porozumiewają się
6. pozbywamy się 
7. przyczynił się 
8. przyglądam się
9. przyjaźnię się  
10. przypatruję się 

Zadanie 369 
1. się rozlega 
2. się rozpływa
3. się różnią 
4. się spieszymy 
5. się spodziewamy 
6. się spóźnia
7. sprzysięgają się
8. się staramy 
9. się stykają 
10. się zwierzam

Zadanie 370 
1. się troszczymy 
2. ubiegam się 
3. się uśmiecham
4. się wahamy
5. się wpatrujemy
6. się wsłuchujemy
7. się wstydzimy
8. się wścieka 
9. się wydarza
10. się wygłupia 

Zadanie 371 
1. się ... wysypia 
2. się zadłuża
3. się ... zakochuje 
4. się ... zapoznaje
5. się zdarza 
6. się zgadzają 
7. zjawia się 
8. się ... zmagamy 
9. się znęca
10. się zrastają 

Zadanie 372 
1. a. kocha się, b. kocha
2. a. kieruje, b. kieruje się
3. a. męczę się, b. męczy
4. a. uważa się, b. uważa
5. a. wybiera, b. wybiera się
6. a. wyrywa, b. wyrywa się
7. a. zajmuje się, b. zajmują
8. a. Zakładam się, b. zakładam
9. a. znasz, b. znasz się
10. a. zamykasz, b. zamyka się

Zadanie 373 
1. a. chowa, b. się chowają
2. a. dobieram, b. dobierają się
3. a. denerwują, b. denerwują się
4. a. kocha, b. kocha się 
5. a. oglądam, b. oglądam się
6. a. palę, b. pali się 
7. a. przekona, b. przekonasz się 
8. a. przygotowujemy, b. przygotowujemy się
9. a. spotykam, b. spotykam się
10. a. żegna się, b. żegnamy 

Zadanie 374 
1. a. dokładał, b. dokładali się
2. a. dostawała, b. dostawały się 
3. a. kładł, b. kładł się
4. a. kręciła, b. się kręcił
5. a. liczył, b. liczył się
6. a. nadawał, b. nadawał się
7. a. nudził, b. nudził się 
8. a. obchodziła, b. obchodził się
9. a. oddawała się, b. oddawała
10. a. odnosił, b. odnosiła się 
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Zadanie 375 
1. a. opłaca, b. się ... opłaca
2. a. opowiada, b. opowiadają się 
3. a. opuszcza, b. opuszczają się 
4. a. oświadczają, b. oświadczają się
5. a. pali, b. palę się 
6. a. pcha, b. pchają się 
7. a. powtarza, b. się powtarza
8. a. przejmuje, b. się ... przejmuje
9. a. przyznaje się, b. przyznaje 
10. a. zadają się, b. zadaje
11. a. zajmują się, b. zajmują

Zadanie 376 
1. a. rozkładają, b. rozkładają się
2. a. rozwija, b. rozwija się
3. a. tłumaczy się, b. tłumaczy
4. a. udziela, b. udziela się 
5. a. ujmuje się, b. ujmuje
6. a. upominam się, b. upominają
7. a.  wiążę się, b. wiążą
8. a. wybierają się, b. wybierają
9. a. wykręcam, b. wykręcają się
10. a. zabierają, b. zabieram się

Zadanie 377 
1. a. zaleca się, b. zaleca
2. a. zapala się, b. zapala
3. a. zapomina się, b. zapomina
4. a. zbiera się, b. zbiera
5. a. zdaje, b. zdaje się
6. a. zmienia, b. zmienia się
7. a. zrywa się, b. zrywa
8. a. zwraca się, b. zwraca

Zadanie 378 
1. denerwował / się denerwował
2. interesowała / się ... interesowała
3. kąpał / się kąpał
4. martwił / się martwił
5. nudziło / się nudziłem 
6. obraziła / się obraziła
7. odzwyczajał / się odzwyczajał
8. ucieszył / się ucieszyli
9. wzruszył / się wzruszył
10. zbuntowała się / zbuntowała

Zadanie 379 
A1. dopominać się, B1. sprzeczać się 
A2. lękać się, B2. spoufalać się 

A3. litować się, B3. targować się
A4. najeść się, B4. trudnić się
A5. napić się, B5. udławić się
A6. popisywać się, B6. uwziąć się 
A7. przejmować się, B7. włamać się
A8. rozejrzeć się, B8. wpraszać się
A9. rozstawać się, B9. wrodzić się
A10. specjalizować się, B10. wyuczyć się 

Zadanie 380 
1. obudzić / się obudził
2. opatrzyć / się opatrzył
3. położyć / się położyła 
4. przytulić / się przytuliła
5. rozebrać / się rozebrało
6. rozjaśnić / się rozjaśniły
7. ułożyć / się ułożył 
8. uczesać / się uczesała
9. umyć / się umyła

Zadanie 381 
1. sobie
2. sobie
3. sobie
4. siebie
5. sobie
6. sobie
7. sobie
8. siebie
9. sobie
10. sobie

Zadanie 382 
1. całuję się
2. chodzi się
3. idzie się 
4. jeździ się 
5. się lubi
6. ma się 
7. mówi się 
8. przychodzi się
9. robi się 
10. żyje się

Zadanie 383 
1. się ... cierpią
2. się ... kochamy 
3. się nienawidzą
4. się obmawiają
5. się odwiedzają
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6. się ... rozumieją
7. się ... spotykają
8. się unikają
9. się ... znoszą

Zadanie 384 
1. sobą
2. sobie
3. siebie
4. sobą
5. siebie
6. sobie
7. sobie
8. sobą
9. sobą
10. sobie

Zadanie 385 
1. sobie
2. sobie
3. siebie
4. siebie
5. siebie
6. sobą
7. sobą
8. sobie
9. sobie
10. sobą

Zadanie 386 
1. dogadzać sobie
2. podochocili sobie 
3. Ubrdała sobie
4. wyobrażała sobie
5. życzył sobie 
6. pozwolić sobie
7. Był sobie 
8. radził sobie
9. Dała sobie 
10. wstrzykiwał sobie

Zadanie 387 
1. – 
2. się 
3. – 
4. się
5. się 
6. się 
7. się 
8. się 

9. –
10. się 

Zadanie 388 
1. 1b, 1.2a
2. 1b, 2.2a
3. 1b, 3.2a
4. 1a, 4.2b
5. 1a, 5.2b
6. 1a, 6.2b
7. 1a, 7.2b
8. 1b, 8.2a
9. 1b, 9.2a
10. 1a, 10.2b

Zadanie 389 
1. a. Zapiął, b. pozapinał się
2. a. Pakowała, b. się ... spakowała
3. a. chylił, b. pochylił się 
4. a. Spotykał, b. Spotykał się
5. a. Kaleczyła, b. się skaleczyła
6. a. chciał, b. chciało ... się 
7. a. odwracał, b. odwrócił się

PODROZDZIAŁ 10.1
Zadanie 390 
1. biegają sobie
2. jest sobie / był sobie
3. czyta sobie / czytało sobie
4. sobie poszedł
5. kupimy sobie
6. oglądają sobie
7. Pijemy sobie / Piliśmy sobie
8. pogadamy sobie / pogadaliśmy sobie / 

pogadajcie sobie
9. pomyśli sobie / pomyślał sobie 
10. posiedzimy sobie / posiedzieliśmy sobie
11. siada sobie
12. Siedzisz sobie
13. sobie ... śpi / będzie sobie ... spać (spało) / 

sobie ... spało
14. wypijemy sobie 

Zadanie 391 
1. A. pomógł sobie, B. pomóc
2. A. przekazują / przekazywali, B. przekazują 

sobie / przekazywali sobie
3. A. ufasz sobie, B. Ufa / Ufał
4. A. ułatwią / ułatwili, B. ułatwiał sobie
5. A. Wybaczy / Wybaczyła, B. wybaczyć sobie
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6. A. wywalczyła sobie, B. wywalczą / wywalczyły
7. A. zagwarantować sobie, B. zagwarantować
8. A. zrobiła sobie, B. zrobiła
9. A. zapewnił sobie, B. zapewnił

Zadanie 392 
1. Dała sobie
2. dogadzać sobie
3. dołożył sobie
4. Dworował sobie 
5. dała sobie
6. kazał sobie 
7. odejmowali sobie
8. odpuszczę sobie / odpuściłem sobie 

(odpuściłam sobie)
9. podarować sobie
10. wziąć sobie

Zadanie 393 
1. podśpiewuje sobie / podśpiewywała sobie
2. pomagają sobie / pomagali sobie
3. poprawia sobie / poprawiała sobie 
4. powetuje sobie / powetował sobie
5. pozwolę sobie / pozwoliłem sobie
6. przestawia sobie 
7. przyjrzeć się … sobie
8. przypomina sobie / przypominała sobie
9. przyswaja sobie / przyswajała sobie
10. przywłaszcza sobie 

Zadanie 394 
1. radzą sobie
2. robię sobie / robiłem sobie (robiłam sobie)
3. skąpią sobie / skąpili sobie
4. stawiam sobie
5. sobie szkodzi
6. uciąć sobie
7. upodobało sobie
8. Uprzyjemnia sobie / Uprzyjemniała sobie 
9. Uprzytomni sobie / Uprzytomnił sobie 
10. uświadamia sobie

Zadanie 395 
1. uzmysłowiła sobie
2. używa sobie / używała sobie 
3. Wmawia sobie / Wmawiał sobie
4. wymarzyłem sobie (wymarzyłam sobie)
5. wyobrażają sobie / wyobrazili sobie 
6. wyrzuca sobie / wyrzucała sobie 
7. zadajesz sobie / zadawałeś sobie (zadawałaś 

sobie)

8. zaskarbi sobie / zaskarbił sobie
9. zdaję sobie / zdawałem sobie
10. życzą sobie / życzyli sobie

Zadanie 396 
1. zaprząta sobie / zaprzątała sobie
2. zaskarbi sobie / zaskarbiła sobie 
3. zatrzymywać sobie
4. zażyczy sobie / zażyczyła sobie 
5. Zjednuje (Zjednywam) sobie / Zjednywał 

sobie
6. żałował sobie 

Zadanie 397 
1. e
2. g
3. f
4. d
5. c
6. b
7. h
8. i
9. j
10. a 

Zadanie 398
1. f
2. a 
3. b
4. c
5. e
6. h
7. g
8. i
9. k
10. j
11. l
12. d

Zadanie 399
1. d 
2. e
3. f
4. g
5. h
6. i
7. j
8. c
9. b
10. a
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Zadanie 400 
1. wytrzymać 
2. czyta
3. słuchają 
4. pobije
5. ogląda
6. rozwiązać
7. zaakceptujemy
8. wykonać
9. spełni
10. je

Zadanie 401 
1. wzrastały a. wzrosły
2. rozwijała się
3. Dojeżdżał
4. Drukowali
5. dyżurował a. dyżuruje
6. płakało
7. Handlują a. Handlowali
8. importowali
9. kontaktował się
10. Lataliśmy a. Latałyśmy

Zadanie 402 
1. tłoczyli się 
2. Niepokoiłem się / Niepokoiłam się
3. Objechaliśmy / Objechałyśmy
4. oddychała 
5. odpowiedziałaś
6. Opisuje / Opisał
7. pomaga / będzie pomagać (pomagało) / 

pomagało
8. powrócił
9. pracował
10. protestują

Zadanie 403 
1. Przedrukowali 
2. Przejechaliśmy / Przejechałyśmy
3. Przełożył
4. Przyjaźnił się 
5. przyjechali
6. odleciały
7. przyleciał
8. Spacerowaliśmy / Spacerowałyśmy
9. Szeptała
10. Śpiewała

Zadanie 404 
1. Uśmiechała się
2. tańczyć 
3. Domyślała się 
4. Odeszła
5. Wypowiadał się
6. hałasowali
7. zakazał
8. Marzył 
9. pamiętała 
10. Zazdrościła 

Zadanie 405 
1. chodzić 
2. dokuczać 
3. jeść
4. obdarowywać 
5. oglądać
6. powrócić 
7. robić
8. pływać
9. rozglądać się 
10. zawrzeć

Zadanie 406 
1. się pożegnaliśmy / się pożegnałyśmy
2. wędrować 
3. się przesiadać
4. odleciał
5. krzyczy
6. skakać
7. przyleciał
8. rozwiązujesz
9. śpisz / spałeś (spałaś)
10. rozmyślać

Zadanie 407 
1. brakuje / brakowało
2. czynią
3. dotknąłem (dotknęłam)
4. kaszlała
5. przemycają / przemycali
6. występuje / występował 
7. skręcił 
8. wzrasta / wzrastała
9. spisywał
10. trudziła się 
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Zadanie 408 
1. podzielić 
2. Rozstaliśmy się 
3. naciskał
4. sprzątać 
5. się rozstali
6. kontaktować się 
7. zapowiedział
8. wzrasta / wzrastał
9. kłócą się / kłócili się 
10. odpowiedział 

Zadanie 409 
1. odczytują / odczytywali 
2. Upiera się / Upierała się  
3. zapewnili 
4. oświadczył 
5. Spierali się 
6. płakało
7. przymusili 
8. starł się
9. odczytał 
10. obszedł 

Zadanie 410 
1. przekłada / przekładał 
2. przewozić
3. nabyć 
4. walczyli 
5. Wystrzelił 
6. wywozić
7. przydzielił
8. czyścić 
9. zbierają
10. wybrać 

Zadanie 411 
1. oddychać 
2. się sprzeciwiał
3. przymusić
4. niepokoił się
5. rozkazywać
6. winić
7. odpowiedzieć
8. oparli się 
9. pomogłeś
10. podzielili 
11. przełożył 
12. przeglądamy 
13. odleciały

Zadanie 412 
1. Trudziła się
2. zanikły
3. nacisnęła 
4. wywieźli
5. zakazał 
6. Wymyślał
7. Zapalił się
8. ruszę
9. podwyższył
10. Żałował

Zadanie 413 
1. orzec
2. spostrzegł
3. ostrzec
4. piec 
5. przyrzec 
6. się … zrzec
7. upiec
8. zastrzec
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ROZDZIAŁ 12

Zadanie 414 
1. pachnie
2. śpi
3. odjeżdża 
4. piją 
5. krzyczą
6. szczekają
7. lecą
8. pada
9. się wzbija
10. płynie

Zadanie 415 
1. wyprał
2. ugotował 
3. nagrał
4. odrestaurował
5. odmraża
6. zamawia
7. podpisał
8. odgrzał
9. wykonał
10. przekonał

Zadanie 416 
1. podarł
2. podniósł
3. podpisał 
4. uniósł
5. wszczął
6. wymiął
7. wymył
8. zamiótł 
9. zamknął
10. zamówił

Zadanie 417 
1. Działa
2. głodowała
3. Szedł
4. Prała 
5. płakało
6. Rządził 
7. Siedzi
8. Umierał
9. Wypytuje
10. żebrał

Zadanie 418 
1. leczył
2. oklaskuje
3. szczepi
4. napiszę
5. przyjmie
6. szyje
7. przygotuje 
8. rozliczy
9. rozpoznali
10. sprawdzą

Zadanie 419 
1. otwarł
2. wyrwał
3. namalował
4. dostarczył
5. wykupili 
6. wypił 
7. napoi 
8. przekaże
9. zamknie 
10. wyśle

Zadanie 420 
1. dopuścić
2. gościć
3. pieścić
4. rozmieścić
5. rozpuścić
6. spuścić
7. uprościć
8. zanieczyścić
9. zaprzepaścić
10. ziścić

Zadanie 421 
1. się spóźniać
2. narzekać
3. choruje
4. tańczyć
5. wlecze się
6. trwają
7. widzą
8. zżerają
9. znosi
10. wie
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Zadanie 422 
1. denerwować 
2. sprzedaje się 
3. jedzie
4. umie
5. przesiaduje 
6. jedzą
7. płaczą 
8. palą
9. wisi 
10. stoi

Zadanie 423 
1. wychodzą
2. będą wchodzić (będą wychodzili)
3. wychodzili 
4. wylatują
5. będą wylatywać (będą wylatywały) 
6. wylatywały
7. drażnią
8. będą drażnić (będą drażniły) 
9. drażniły
10. wypływają
11. wypływają
12. wypływały

Zadanie 424 
1. który dojeżdża
2. którzy jeżdżą
3. które wjeżdżają 
4. które biegają
5. który wyjeżdża
6. które przebiegają
7. które dochodzą
8. którzy pływają
9. która chodzi
10. który płynie
11. które latają
12. która opływa
13. który obchodzi
14. które dopływają
15. którzy się rozchodzą
16. które jadą
17. które dopływają 
18. które dolatują
19. którzy dobiegają
20. które wybiegają

Zadanie 425 
1. które się schodzą

2. który odchodzi
3. które wychodzi 
4. który spływa
5. który wypływa 
6. którzy wyjeżdżają
7. który zlatuje
8. którzy napływają 
9. który wybiega 
10. które wychodzą
11. który zjeżdża
12. który wlatuje 
13. który wypływa
14. którzy przechodzą
15. które zachodzi

Zadanie 426 
1. którzy rozmawiają
2. która idzie
3. którzy maszerują
4. którzy zadają
5. które grożą
6. którzy rozpoczynają
7. którzy siedzą
8. które stoi
9. które śpią 
10. który pokrywa

Zadanie 427 
1. prosta, która przechodzi...
2. pociąg, który przejeżdża
3. ptaki, które zlatują...
4. panele..., które się rozchodzą...
5. zapachy, które się rozpływają
6. wirus, który się rozprzestrzenia 
7. meble, które się rozlatują
8. kamienice, które się rozsypują
9. samochód, który wyjeżdża...
10. samoloty, które wylatują...

Zadanie 428 
1. fale, które płyną
2. statek, który pływa
3. waluta, która napływa...
4. sanki, które zjeżdżają...
5. samochody, które wyjeżdżają...
6. melodia, która wlatuje...
7. samolot, który zlatuje...
8. materiał, który się zbiega...
9. osoba, która nadchodzi...
10. sąsiad, który spada...
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Zadanie 429 
1. doznawać / doznać lęku
2. nadawać / nadać bagaż
3. oddawać / oddać strzał
4. podawać / podać obiad
5. poddawać / poddać zamek
6. rozdawać / rozdać karty
7. sprzedawać / sprzedać towar
8. udawać / udać oryginał
9. zadawać / zadać cios
10. zdawać / zdać urząd

Zadanie 430 
1. obcinać / obciąć żywopłot
2. odpinać / odpiąć kolczyk
3. przecinać / przeciąć wrzód
4. przypinać / przypiąć order
5. rozpinać / rozpiąć rozporek
6. ścinać / ściąć dąb
7. upinać / upiąć warkocz
8. wycinać / wyciąć las 
9. wypinać / wypiąć brzuch
10. zaginać / zagiąć drut

Zadanie 431 
1. dobywać / dobyć miecz z pochwy
2. nabywać / nabyć teren pod budowę a. 

samochód
3. nakrywać / nakryć stół do kolacji 
4. naszywać / naszyć znak fi rmowy
5. przebywać / przebyć okres choroby
6. przyszywać / przyszyć guzik do kamizelki 
7. używać / użyć samochodu 
8. wykrywać / wykryć sprawcę zamachu 
9. zdobywać / zdobyć szczyt górski 
10. zużywać / zużyć sprzęt domowy

Zadanie 432 
1. podrzeć
2. osiągnąć
3. zepsuć
4. rozciągnąć
5. rozpocząć 
6. rozstrzygnąć 
7. ściągnąć
8. tknąć
9. wytrzeć
10. skraść
11. zamyślić się
12. złożyć

13. przemyśleć
14. otworzyć

Zadanie 433 
1. natrzeć
2. obejrzeć 
3. opowiedzieć 
4. oprzytomnieć 
5. wymamrotać 
6. przejrzeć 
7. usłyszeć 
8. wytrzeźwieć
9. zgłodnieć 
10. zrozumieć 

Zadanie 434 
1. dosiąść
2. dojść
3. nanieść 
4. odnaleźć
5. przenieść się 
6. przewieźć 
7. przywieźć
8. rozgryźć
9. rozwieść się 
10. wytrzeć

Zadanie 435 
1. być
2. jechać
3. wychodzić
4. jeść
5. chcieć 
6. iść
7. kuleć
8. nucić 
9. siedzieć 
10. walić 

Zadanie 436 
1. butwieć
2. dorośleć 
3. drożeć 
4. dziecinnieć 
5. dziwaczeć 
6. jaśnieć
7. linieć
8. łysieć
9. mdleć
10. mętnieć
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ROZDZIAŁ 13

Zadanie 437
1. Mógłbym / mógłbyś
2. Moglibyśmy / moglibyście
3. Mógłby / mógłby
4. Mogłaby / mogłaby
5. Mogliby / mogłyby
6. Mógłbyś / mogłyby
7. Moglibyście / mogłyby
8. mogliby / mógłby
9. Moglibyście / mogłoby
10. Mógłbyś / mógłby

Zadanie 438
1. Musiałbym / musiałbyś
2. Musielibyśmy / musielibyście
3. musiałby / musiałby
4. musiałaby / musiałaby
5. musieliby / musiałyby
6. Musiałbyś / musiałyby 
7. musielibyście / musiałyby 
8. musieliby / musiałby
9. Musielibyście / musielibyśmy  
10. Musiałbyś / musiałby

Zadanie 439
1. wygrałbyś 
2. zrobiłbym 
3. zakończylibyśmy
4. mógłbym 
5. podniosłabym 
6. przemókłbym 
7. chciałbym 
8. oddałbym (oddałabym) 
9. wpadłby
10. spadłby

Zadanie 440 
1. jeździlibyśmy 
2. wyszłabym 
3. musielibyśmy 
4. wszczęłaby 
5. zmełłbym a. zmełłabym
6. gryzłby
7. znalazłbym 
8. zrozumiałby 
9. umiałbym (umiałabym) 
10. udzieliłbym (udzieliłabym) 

Zadanie 441 
1. zatrzymywał
2. się zapadła
3. wiał
4. bił
5. prosił / prosiła
6. zamknął / zamknęła
7. zapomniała / zapomniał
8. wymagali
9. ofi arował

Zadanie 442 
1. Gdybym, miałbym
2. wykupiłbym, zapisałbym się
3. Chodziłbym
4. Piłbym, grałbym
5. by, stałaby się
6. musiałbym
7. chodziłbym
8. bym pracował, dostawałbym 
9. Zatrudniłbym 
10. zwracałaby się, zechciałby 
11. podjeżdżałby, by
12. byłoby, miałbym 
13. Jeślibym, by 
14. publikowałbym 
15. rozpocząłbym 
16. gdybym, uważano by
17. Chwalono by, szanowano by
18. byłbym
19. czułbym się
20. pokazano by, szalałbym, oglądaliby się

Zadanie 443 
1. Wyprałabym
2. Wstałbym 
3. Bolałabym 
4. Utarłabym
5. Zapaliłbym 
6. Opowiedziałbym 
7. Pojechałbym 
8. Zabrałbym 
9. Ogoliłbym się
10. Bałabym się 

Zadanie 444 
1. Pisałbym 
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2. Uczyłbym się
3. Oglądałabym
4. Pomoglibyśmy (Pomogłybyśmy) 
5. Przeszedłbym się (Przeszłabym się) 
6. Wpadlibyśmy (Wpadłybyśmy) 
7. Wybaczylibyśmy (Wybaczyłybyśmy) 
8. Zadzwoniłabym / Zadzwoniłbym
9. Zobaczyłbym się (Zobaczyłabym się) 
10. Podrzuciłbym (Podrzuciłabym)

Zadanie 445 
1. by się ... rozjeżdżały 
2. rozjechaliby się 
3. rozchodziliby się 
4. by się ... rozeszli
5. by się ... rozbiegał
6. rozbiegłyby się 
7. rozlatywałyby się 
8. rozleciałyby się 
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ROZDZIAŁ 14

Zadanie 446 
1. spalić coś na czymś
2. bawić się w jakiś sposób / jakoś
3. zakazać komuś czegoś
4. korzystać z czegoś
5. pić coś
6. zbijać coś
7. kupować coś
8. palić coś
9. bać się + bezokol.
10. jeść coś

Zadanie 447 
1. mieć coś do kogoś
2. podejrzewać kogoś o coś
3. wieść się komuś jakoś
4. wysłać kogoś gdzieś (na coś) 
5. należy coś zrobić
6. zniszczyć coś
7. uratować kogoś
8. wybrać kogoś (na kogoś)
9. traktować kogoś jakoś / w jakiś sposób
10. uważać kogoś za kogoś

Zadanie 448 
1. leczyć coś w jakiś sposób
2. oszczędzać coś
3. sprawdzać coś
4. głodować
5. wymieniać coś na coś
6. wysyłać coś czymś
7. prać coś w jakiś sposób / jakoś
8. nosić coś
9. żyć w jakiś sposób / jakoś
10. golić się czymś
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ROZDZIAŁ 15

Zadanie 449 
1. przynieś
2. bądź
3. zapisz się 
4. Wyjdźcie
5. Kupmy
6. Sprzedajmy
7. Wypijcie
8. Nauczcie się
9. Wstańcie
10. Obraź się

Zadanie 450 
1. zamów 
2. Pomóż
3. siadaj a. siądź a. usiądź
4. Podaj
5. obudźcie
6. Przekażcie
7. przejdźcie
8. Wyrzućcie
9. Stawcie się
10. miej

Zadanie 451 
1. bij
2. bądźcie
3. miejcie
4. otwórzcie
5. przestańcie
6. śmiejcie się
7. wejdź
8. wytrzyj
9. weź
10. zamknijcie

Zadanie 452 
1. Zadzwoń
2. Wyłączcie
3. Zdejmij 
4. Nałóż
5. Zaczekaj 
6. Kup
7. Bądź 
8. Upierz
9. idź
10. Zamów

Zadanie 453 
1. posprzątaj 
2. rób 
3. krzycz
4. umyj
5. jedz
6. daj 
7. gniewaj się 
8. przestań
9. obejrzyj 
10. odrywaj się 

Zadanie 454 
1. bierzcie
2. upiecz
3. podetnij
4. powiedz
5. zmiel
6. obetnijcie
7. ochrzcijcie
8. nabądź
9. jeźdź
10. żebrz 

Zadanie 455 
1. drzyjcie
2. zaprzestańcie
3. Uznajcie
4. Podnieście się
5. Wystąpcie 
6. Zaprzestańcie
7. Sposóbcie się 
8. bałagańcie
9. trudnijcie się 
10. pomińcie

Zadanie 456 
1. Ostrzyż Marię
2. Poślij dziecko
3. Pościel kanapę
4. Wstaw cielęcinę
5. Przestrzeż go 
6. Zerwij kwiaty
7. Przygotuj obiad
8. Odnieś książkę 
9. Załagodź a. Załagódź 
10. Prześlij wiadomość 
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Zadanie 457 
1. Nie drażnijcie psa
2. Nie gwiżdżcie w szkole
3. Wyprasujcie pościel
4. Odgrzejcie zupę
5. Przypilnujcie Agaty
6. Nałóżcie sałaty
7. Włóżcie czapkę
8. Przerwijcie naradę
9. Uwiedźcie kogoś
10. Podwieźcie pieszego

Zadanie 458 
1. dodawajcie
2. rozstawajcie się
3. rozwódźcie się
4. wydawajcie
5. Oddawajcie
6. Rozpoznawajcie się 
7. Rozstańcie się
8. Wydajcie
9. Zapoznajcie się
10. Zaznajcie

Zadanie 459 
1. dostawajcie
2. doznawajcie
3. dodawajcie
4. poznawajcie
5. się przyznawajcie
6. się rozstawajcie
7. uznawajcie
8. wdawajcie się 
9. wyznawajcie 
10. zeznawajcie

Zadanie 460 
1. Zofi o, nie roznoś / Roznieś
2. Agato, nie gódź się / Zgódź się 
3. Andrzeju, nie kąp się / Wykąp się 
4. Arturze, nie łaź / Połaź
5. Benedykcie, nie gol się a. gól się / Ogol się a. 

Ogól się 
6. Bogumile, nie klękaj / Uklęknij
7. Jerzy, nie obgryzaj / Obgryź
8. Bogdanie, nie płucz / Wypłucz
9. Donaldzie, nie każ / każ
10. Zygmuncie, nie przywoź / Przywieź

Zadanie 461 
1. zamieść
2. napuść
3. oczyść
4. przemieść
5. zapuść
6. wypuść
7. się ... zemścij
8. ugośćcie
9. przeczyść
10. uprość

Zadanie 462 
1. zaściel 
2. zawieź
3. pobaw się
4. idź
5. weź
6. wypij
7. odejdź
8. daj
9. zbierz
10. przejdź się 

Zadanie 463 
1. wytrwaj
2. dowiedz się
3. odwiedź
4. krzyknij
5. naradź się
6. odczytaj
7. zwiedź
8. oprzyj się
9. otwórz
10. wyłóż

Zadanie 464 
1. doceń
2. doradź
3. ożeń się
4. rozmień 
5. rozmroź
6. spędź 
7. utwierdź 
8. wyceń
9. wymień
10. wyraź

Zadanie 465 
1. bezcześć
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2. czyń
3. gróź
4. odwoź 
5. pędź
6. przechodź
7. przywoź
8. rozwoź 
9. rządź 
10. smuć się 

Zadanie 466 
1. zachowuj się
2. zmierz
3. pisz
4. kop
5. podsłuchuj
6. doznaj / doznawaj
7. błądź
8. barw
9. ciągnij
10. leż

Zadanie 467 
1. róbcie
2. bezcześćcie
3. się niepokójcie 
4. trzyjcie
5. ostrzeliwujcie 
6. truchlejcie
7. bolejcie
8. poważniejcie
9. tęsknijcie
10. drwijcie

Zadanie 468 
1. drażnij
2. mrucz
3. kpij
4. krzycz
5. siadaj
6. bój się
7. dziw się
8. gniewaj się
9. wychodź 
10. chrap

Zadanie 469 
1. chwiej się
2. bądź
3. chodź

4. ciesz się 
5. cofaj się 
6. czuj
7. głaszcz a. rzad. głaskaj 
8. gotuj
9. jedź
10. kładź się 

Zadanie 470 
1. kręć się
2. krępuj się
3. licz
4. martw się 
5. miej
6. nazywaj
7. ostrzegaj
8. patrz
9. podciągaj
10. postępuj

Zadanie 471 
1. połóż się / przytul się 
2. pomóż / zadawaj
3. postaraj się / wzdychaj
4. sprawdź / ruszaj
5. stań / zadzwoń
6. ucałuj / zaśnij
7. uwolnij / wskaż
8. wsuń / użyj 
9. zacznij / zawiadom
10. przywieź / otwórz

Zadanie 472 
1. Wpadnijcie
2. Zadrzyjcie 
3. Zostańcie
4. Kiwnijcie
5. Weźcie
6. Zawołajcie 
7. Ujrzyjcie
8. Zdejmijcie
9. Przenieście się 
10. Mruknijcie 

Zadanie 473 
1. Natchnijcie
2. Pchnijcie 
3. Pęknijcie
4. Przemoknijcie 
5. Puknijcie się
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6. Szczypnijcie się
7. Szepnijcie
8. Wdepnijcie
9. Wniknijcie
10. Zdrzemnijcie się 

Zadanie 474 
1. podejdź / podchodź
2. podbiegnij / podbiegaj
3. podleć / podlatuj
4. podpłyń / podpływaj
5. podjedźcie / podjeżdżajcie
6. przejedźcie / przejeżdżajcie 
7. przebiegnijcie / przebiegajcie
8. przejdźcie / przechodźcie 
9. przeleć / przelatuj
10. przepłyńcie / przepływajcie

Zadanie 475 
1. gryź / gryźcie
2. grzęźnij / grzęźnijcie
3. jedz / jedzcie 
4. kładź się / kładźcie się
5. kradnij / kradnijcie
6. padaj / padajcie
7. pleć / plećcie 
8. trzyj / trzyjcie
9. wiedź / wiedźcie 
10. wieź / wieźcie

Zadanie 476 
1. gróź / gróźcie 
2. grzej / grzejcie
3. każ / każcie 
4. kładź się / kładźcie się 
5. kracz / kraczcie 
6. noś / noście
7. piej / piejcie
8. piecz / pieczcie 
9. rwij / rwijcie 
10. ściel / ścielcie

Zadanie 477 
1. dopomóżcie
2. pomóżcie
3. przemóżcie
4. wspomóżcie 
5. wzmóżcie 
6. przebądźcie 
7. przybądźcie 

8. nabądźcie
9. odbądźcie 
10. zbądźcie

Zadanie 478 
1. docieknijcie
2. dopieczcie
3. Ostrzeżcie
4. Przysięgnijcie 
5. siecz
6. Ubiegnijcie 
7. Ucieknijcie 
8. Wbiegnijcie
9. Wścieknijcie się
10. zbiegnijcie

Zadanie 479 
1. głaszcz a. rzad. głaskaj
2. klaszcz a. rzad. klaskaj
3. klęknij 
4. mlaskaj a. mlaszcz
5. się pluszcz
6. płacz
7. płucz
8. skacz
9. znikaj
10. zwlekaj

Zadanie 480 
1. się guzdraj a. się guzdrz 
2. każ
3. każecie
4. liż
5. maż
6. odpierajcie
7. popierajcie
8. się postarajcie 
9. wiąż
10. żebrz

Zadanie 481 
1. nazwij 
2. oberwij
3. oderwij się
4. odezwij się
5. pozwij
6. przerwij
7. rozerwij się 
8. rwij 
9. ssij 
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10. wezwij

Zadanie 482 
1. naciśnijcie
2. odgadnijcie
3. stańcie
4. biegnijcie
5. zamknijcie
6. krzyknijcie
7. odpocznijcie
8. dopłyńcie
9. odetchnijcie
10. przysięgnijcie

Zadanie 483 
1. dziwaczej
2. poważniej
3. dziecinniej
4. mdlej
5. obojętniej
6. markotniej
7. trzeźwiej
8. łysiej
9. pokorniejcie
10. głupiej

Zadanie 484 
1. próchnieją 
2. pęcznieje
3. posępnieje
4. czerstwieje
5. linieją
6. drożeje
7. potężnieje
8. płowieją
9. pleśnieją 
10. butwieją

Zadanie 485 
1. oceniaj / Oceń
2. odmieniaj / Odmień
3. uodporniaj / Uodpornij 
4. upraszczaj / Uprość
5. uprzedzaj / Uprzedź
6. urabiaj / Urób 
7. umacniaj / Umocnij
8. uwzględniaj / Uwzględnij 
9. wypełniaj / Wypełnij 
10. zwracaj / Zwróć

Zadanie 486 
1. cofaj / Cofnij
2. gwiżdż / Gwizdnij
3. kichaj / Kichnij
4. klikaj / Kliknij
5. krzycz / Krzyknij
6. mrugaj / Mrugnij 
7. wyciskaj / Wyciśnij 
8. podwijaj / Podwiń
9. ściągaj / Ściągnij
10. zaciskaj / zaciśnij 

Zadanie 487 
1. dowieźcie / dowiedzcie 
2. obwiedźcie / obwieźcie
3. odwiedźcie / odwieźcie
4. powieźcie / powiedźcie
5. przywiedźcie / przywieźcie
6. rozwieźcie / rozwiedźcie się 
7. uwiedźcie / uwieźcie 
8. wywieźcie / wywiedźcie 
9. zwieźcie / zwiedźcie 

Zadanie 488 
1. dotykaj / Dotknij
2. kładź / Połóż
3. krój / Pokrój 
4. leż / Poleż
5. siadaj / Usiądź 
6. siedź / Posiedź 
7. stawaj / Stań
8. stawiaj / Postaw 
9. układaj / Ułóż 
10. wieszaj / Powieś

Zadanie 489 
1. biegnij
2. bądź
3. ciągnij
4. dmij 
5. karz
6. miel
7. napełnij a. napełń 
8. się ... przejmij
9. przyjmij
10. przysięgnij
11. rozumiej 
12. rwij
13. spójrz a. spojrzyj
14. ssij
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15. umiej
16. wyjmij
17. weź 
18. się ... zajmij 
19. zdejmij
20. zegnij 
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ROZDZIAŁ 16

Zadanie 490 
1. zechciał a. zechciała
2. wyjechał a. wyjechała
3. się ubrał 
4. spóźniła się
5. poszli a. poszły
6. przeczytali a. przeczytały
7. zrobili
8. lekceważyły
9. wyszły
10. odjechali 

Zadanie 491 
1. odszedł a. odeszła
2. odzywał się a. odzywała się
3. powiadomił 
4. przeoczyła
5. przywieźli a. przywiozły
6. robili a. robiły
7. rozpoczęli
8. wyniosły się 
9. zaczęły
10. zdobyli 

Zadanie 492 
1. dał a. dała 
2. pojechał a. pojechała
3. przeszli
4. się ... zgłosiła
5. przyjął
6. skończyły
7. się ... spotkali
8. zabrali a. zabrały
9. mówił a. mówiła
10. zrobił a. zrobiła

Zadanie 493 
1. stawił się a. stawiła się
2. został a. została
3. pozbył się 
4. zabawiła się 
5. dopłynęli a. dopłynęły 
6. zapobiegli a. zapobiegły 
7. przypłynęli 
8. zacieśniały
9. oszczędzały 
10. zadęli

Zadanie 494 
1. zdobył a. zdobyła
2. zapomniał a. zapomniała 
3. zdawał 
4. ustała 
5. podołali a. podołały
6. nabrali a. nabrały
7. osiągnęli
8. siedziały
9. skupiły się
10. zadbali

Zadanie 495 
1. zabrał a. zabrała
2. stłukł a. stłukła 
3. ostrzygł się
4. spokorniała
5. sprzysięgli się a. sprzysięgły się
6. stronili a. stroniły 
7. stchórzyli
8. upiekły
9. wpięły
10. uzbroili się 

Zadanie 496 
1. dzielił
2. nastąpiły
3. objęła
4. odstąpił
5. przejęli się
6. upomniał się
7. ustąpił
8. wspomniały
9. zasłużył się 
10. zmienili

Zadanie 497 
1. przyszedł a. przyszła
2. się oddalił a. się oddaliła
3. krzyknęli a. krzyknęły
4. klęknął; rzad. kląkł a. klęknęła; rzad. klękła 
5. płakali a. płakały
6. wstali a. wstały
7. się upomniał a. się upomniała 
8. skoczyli a. skoczyły
9. poprosili a. poprosiły
10. złapał a. złapała
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Zadanie 498 
1. się rozwiódł a. się rozwiodła
2. puknął się w czoło
3. zerknęli a. zerknęły na nią
4. puścił a. puściła do niej oko
5. się wymyli a. się wymyły
6. wysiedli a. wysiadły tutaj
7. zapiął / zapięła pasy
8. żebrali a. żebrały
9. się ożenił
10. się nie narażał a. się nie narażała

Zadanie 499 
1. miał a. miała
2. mierzył a. mierzyła 
3. chwalili a. chwaliły
4. czynił a. czyniła
5. głaskali a. głaskały
6. kpił a. kpiła
7. patrzyli / patrzeli a. patrzyły / patrzały
8. udawał 
9. wywoływali a. wywoływały
10. przebaczał a. przebaczała

Zadanie 500 
1. żeby się ... kochała
2. żeby ... był
3. żeby ... było
4. żebyś wrócił
5. żebyśmy ... wyjechali a. wyjechały
6. żeby miał
7. żeby ... było
8. żeby ... odwiedził
9. żeby zawierzył
10. żeby znał a. żebym znała
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ROZDZIAŁ 17

PODROZDZIAŁ 17.1
Zadanie 501 
1. wiedział
2. znał
3. znał
4. znać
5. znać
6. Znam
7. Wiesz
8. wiedzieć
9. wie
10. wie
11. zna
12. zna
13. Znam
14. wiem
15. zna
16. wie
17. wiedzą
18. wiem 
19. wiem
20. znali

Zadanie 502 
1. Znam / wiem
2. Znam / wiem
3. Znamy / wiemy
4. Zna / wie
5. Zna / wie
6. Zna / wie
7. Znają / wiedzą
8. znasz / wiesz
9. Zna / wie
10. Znam / wiem

Zadanie 503 
1. wiem
2. zdołałem 
3. zechce
4. wiesz
5. mogę
6. musi
7. umiesz
8. potrafi 
9. zna
10. chce

Zadanie 504 
1. lubię
2. lubię
3. kocha
4. podoba ... się
5. podoba ... się
6. podoba ... się
7. podoba ... się
8. podoba ... się
9. lubi
10. podoba ... się

Zadanie 505 
1. człowieka a. o człowieku
2. dawne obietnice 
3. dawnych kolegów
4. gry
5. o jedzeniu 
6. klucza
7. moje rady; rzad. moich rad
8. nieudane wieczory
9. o obowiązkach a. obowiązków
10. swój kod a. swojego kodu

Zadanie 506 
1. ł
2. f
3. e
4. h
5. g
6. b
7. c
8. d
9. n
10. m
11. k
12. a
13. l
14. j
15. i

Zadanie 507 
1. kiwamy, kręcimy
2. oblizujemy coś
3. kopiemy piłkę, ruszmy
4. oddychamy, wciągamy powietrze
5. pokazujemy, pukamy się w czoło
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6. wzruszamy
7. trzymamy się czegoś, chwytamy przedmioty, 

machamy
8. całujemy
9. słuchamy, podsłuchujemy, wydychamy
10. szczękamy, ogryzamy, gryziemy

Zadanie 508 
1. g
2. j
3. i
4. c
5. d
6. f
7. e
8. h
9. b
10. a

Zadanie 509 
1. pracuje
2. podpowiada
3. gra
4. poluje 
5. pilnuje
6. łowi
7. wróży
8. odpowiada 
9. leczy
10. handluje

Zadanie 510 
1. gra
2. strzyże
3. sprzedaje 
4. realizuje
5. pomaga
6. śpiewa 
7. pisze
8. prowadzi
9. pracuje
10. siedzi 

Zadanie 511 
1. prowadzi 
2. przeprowadza 
3. reprezentuje 
4. skupuje i sprzedaje 
5. sporządza 
6. sprzedaje 

7. strzyże, układa, modeluje 
8. wymierza 
9. zajmuje się 
10. zarządza

PODROZDZIAŁ 17.2
Zadanie 512 
1. f
2. g
3. j
4. h
5. e
6. d
7. b
8. i
9. a
10. c

Zadanie 513 
1. g 
2. e
3. b
4. c
5. d
6. f
7. a
8. h
9. i
10. j

Zadanie 514 
1. a
2. e
3. f
4. g
5. j
6. i
7. h
8. d
9. c
10. b

Zadanie 515 
1. i 
2. g
3. f
4. j
5. h
6. a
7. e
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8. b
9. c
10. d

Zadanie 516 
1. d
2. e
3. f
4. g
5. j
6. c
7. a
8. b
9. i
10. h

Zadanie 517
1. i 
2. a
3. b
4. c
5. d
6. e
7. f
8. g
9. j
10. h 

Zadanie 518 
1. g
2. f
3. e
4. h
5. i
6. d
7. a
8. j
9. c
10. b

Zadanie 519 
1. e 
2. d 
3. c 
4. f
5. g
6. h 
7. i
8. j
9. b 

10. a 

Zadanie 520 
1. b
2. a 
3. b
4. a
5. c
6. b
7. c
8. a
9. b

Zadanie 521 
1. a
2. b
3. c
4. c
5. b
6. c
7. b
8. c
9. a

Zadanie 522 
1. a
2. a
3. b
4. b
5. b
6. a
7. b
8. b
9. a

Zadanie 523 
1. c
2. a
3. b
4. b
5. a
6. b
7. a
8. b
9. c

Zadanie 524 
1. a
2. a
3. b
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4. b
5. a
6. a
7. b
8. a
9. b

Zadanie 525 
1. b
2. c
3. a
4. a
5. b
6. a
7. b
8. b
9. a

Zadanie 526 
1. b 
2. a
3. a
4. b
5. a
6. b
7. a
8. b
9. b

PODROZDZIAŁ 17.3
Zadanie 527 
1. Dziękowaliśmy im za gościnę.
2. Kryła się ze swym bogactwem.
3. Krytykowali mnie za otwartość.
4. Liczyła się z zabraniem go siłą. 
5. Doprowadził do zawarcia pokoju.
6. Męczyła się ciągłym rozmyślaniem o nim. 
7. (Moja) praca ogranicza się do pilnowania. 
8. Mściła się za odbicie swojego narzeczonego. 
9. Nagradzali go za napisanie arcydzieła. 
10. Oswajała się z jego odejściem. 

Zadanie 528 
1. Można karać kogoś za popełnienie błędu. 
2. Odwdzięczam ci się za wiarę we mnie. 
3. Ona rewanżuje się za jego pomoc. 
4. Potępiam ich za donoszenie (donosy) na 

innych.
5. Prowokowali do dyskusji / w celu 

spowodowania dyskusji.

6. Przeczuwała oświadczyny. 
7. Przekonywała mnie o swojej niewinności.
8. Przepraszała za spóźnienie.
9. Przypominali mi o dzisiejszej naradzie.
10. Udawała wolontariuszkę, a była oszustką. 

Zadanie 529 
1. Przyrzekał posłuszeństwo.
2. Przyznała się do usilnej pracy.
3. Rewanżuję się za pani wsparcie.
4. Doprowadził do upadku fi rmy.
5. Ryzykowała upadkiem, a jednak się wspięła.
6. Słyszał o ożenku swojej dziewczyny.
7. Spodziewała się wygranej na loterii.
8. Śmiała się z jego bezradności.
9. Udawała żonę Jamesa Bonda.
10. Umawiała się na rozmowę z nami. 

Zadanie 530 
1. Upominała się o niedostarczone zaproszenie 

/ o zaproszenie, którego nie dostała. 
2. Wiedziała o współpracy syna z par  ą.
3. Wstydziła się jego wiejskiego pochodzenia.
4. Wybaczam ci przyjście bez prezentu.
5. Z trudem godziła się na samotność / 

z samotnością. 
6. Zapewniała mnie o szanowaniu swojego 

zdrowia.
7. Zapomniała o nieuregulowanym rachunku.
8. Zapomniała o jego wyjeździe.
9. Zapowiadają bliski koniec konfl iktu.
10. Wzruszał się jego uwielbieniem. 

Zadanie 531 
1. stoi za sterem
2. stoi na fundamentach
3. stanęli na baczność
4. zatrzymywać się przed lustrem
5. stać za robotnikami
6. stoję za barem
7. stoi ... przy prezydencie
8. stoi na ropie na  owej
9. stoimy w korkach

Zadanie 532 
1. do szczęścia
2. do wszystkiego
3. do recyklingu
4. na spacer
5. na węże
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6. na kłamstwo
7. o zasiłek
8. o ścianę
9. o rodziców
10. losem

Zadanie 533 
1. przeciw(ko) terroryzmowi
2. przeciw(ko) dyscyplinie
3. przeciw(ko) bliskim
4. przed karą
5. przed grypą
6. przed bandytyzmem
7. przed pasami
8. w niebo
9. w atrakcje
10. w politykę
11. z marzeń
12. z żartów

Zadanie 534 
1. ludzi
2. radości
3. nas
4. czasów
5. mnie
6. kurs
7. go
8. wszystkiego
9. jej
10. pismami

Zadanie 535 
1. z pana
2. z nieśmiałości
3. z czytelników
4. ze swoich wad
5. z nieporadności
6. z ... nieporadności
7. z ... wyników 
8. z młodszych
9. z ciebie
10. z przełożonych

Zadanie 536 
1. do klimatu
2. do innych
3. do tego
4. do nerwicy
5. do twarzy

6. do każdego
7. do mnie
8. do osłabienia
9. do powstawania
10. do wszystkiego

Zadanie 537 
1. do zmniejszenia
2. do ciemności
3. do samotności
4. do wygody
5. do myślenia
6. do przepisów
7. do wszystkich 
8. do czasów
9. do rozmowy
10. do milczenia

Zadanie 538 
1. przeciw(ko) aborcji
2. przeciw(ko) agresorom
3. przeciw(ko) hipokryzji
4. przeciw(ko)... nowelizacji
5. przeciw(ko) wyzyskowi
6. przeciw(ko) podwyższeniu
7. wbrew prawu
8. przeciw(ko) rządzącym
9. przeciw(ko) regulaminowi
10. wbrew trudnościom

Zadanie 539 
1. w działalność
2. w grzyby
3. w suknię
4. w futro
5. w czoło
6. w koniec
7. w dół
8. w dal
9. w pokera
10. w dżunglę

Zadanie 540 
1. na tę dziewczynę
2. na każdy dźwięk
3. na ciągłą krytykę
4. na tę postać
5. na moją narzeczoną
6. na małą pożyczkę
7. na mojego sąsiada
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8. na krótką dyskusję
9. na ostatnie metro
10. na świeże powietrze

Zadanie 541 
1. prezenty od narzeczonego
2. znajomych na wydatki
3. zarzuty argumentami
4. męża za odwagę
5. wniosek związkowców
6. fi rmę po ojcu
7. mu o długu
8. balkony kwiatami
9. ojca do pracy

PODROZDZIAŁ 17.4
Zadanie 542 
1. o herbatę
2. o dzieci
3. o szczegóły
4. o stojącą kariatydę
5. o skórę
6. o swoje miejsce
7. o dotację
8. o jedzenie
9. o stanowisko
10. o tytuł

Zadanie 543 
1. przed reporterami
2. przed słońcem
3. przed tobą
4. przed rodzicami
5. przed dziurami
6. przed dyrektorem
7. przed wspomnieniami
8. przed gośćmi
9. przed ofi cerem
10. przed wszystkimi

Zadanie 544 
1. przed nikim
2. przed tym
3. przed wierzycielami
4. przed pościgiem
5. przed policją
6. przed błędami
7. przed papierosami
8. przed mrozami
9. przed każdą witryną

Zadanie 545 
1. tym kłamcą / hipokryzją
2. tego człowieka / pająków
3. różnych warzyw
4. swój komentarz
5. jabłko 
6. gulaszu
7. samochody sportowe
8. tematyki
9. Ekologiczne jaja
10. zabawek

Zadanie 546 
1. puchary
2. dziwną mocą
3. rasizmu / nietolerancji 
4. kłamstwo / obłudę
5. mojej
6. ze swoją matką
7. pieniądze
8. pieniędzy
9. nagranej ... muzyki
10. nagraną ... muzykę

Zadanie 547 
1. genetyki
2. pod reformę
3. odpocząć
4. aby ... odpoczęli 
5. o radę / o ratunek / o pomoc
6. do tańca / na mały poczęstunek do 

szwedzkiego stołu a. przy szwedzkim stole
7. pani
8. panią
9. wszystkiego: pieczeni, ... kaczki
10. nowy mercedes

Zadanie 548 
1. Zosię
2. teściowej
3. gości
4. gościom
5. w glinie
6. z gliny
7. z krzaków
8. przez kominy
9. ból
10. owies a. owsa
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Zadanie 549 
1. piękną narzeczoną
2. ślicznym niemowlęciem 
3. nową lalką
4. ładnym samochodem
5. upośledzoną córką
6. mężem pantofl arzem
7. słabymi studentami
8. małym zasiłkiem
9. ostrym śrutem a. z ostrego śrutu
10. groźnym bratem 

Zadanie 550 
1. w bólu
2. na mocnym słońcu
3. w myślach
4. w deszczu
5. w napadzie
6. o lasce
7. przy chorej córce
8. dzięki konserwom a. konserwami
9. w głodzie
10. w rozpaczy

Zadanie 551 
1. w gniewie
2. w złości
3. w przyjaźni
4. przy dzieciach
5. przy świadkach
6. w strachu
7. przy lampie na  owej
8. przy komisji / w obecności komisji
9. o własnych siłach
10. w świecie marzeń

PODROZDZIAŁ 17.5
Zadanie 552 
1. a
2. j
3. b
4. k
5. i
6. e
7. c
8. h
9. f
10. d
11. g

Zadanie 553 
1. a
2. d
3. i
4. g
5. e
6. f
7. h
8. c
9. k
10. j
11. b 

Zadanie 554 
1. f
2. a
3. b
4. c
5. j
6. e
7. g
8. d
9. i
10. h

Zadanie 555 
1. h
2. g
3. i
4. j
5. a
6. b
7. c
8. d
9. e
10. f
11. k

PODROZDZIAŁ 17.6
Zadanie 556
1. kpię z reguł
2. śmiejesz się z inteligentnego żartu
3. naigrywa się z nieporadności innych
4. dążymy do perfekcji
5. przydają się do nawiązywania kontaktów
6. wtrącają się do wszystkiego
7. buntuję się przeciw(ko) niesprawiedliwości 

społecznej
8. postępują zgodnie z planem
9. wykracza przeciw(ko) porządkowi 

społecznemu
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Zadanie 557 
1. angażujemy się w kolejny projekt 
2. obfi tuje w dobre wiadomości
3. ubierają się w kos  umy sceniczne
4. wpatrują się w akrobacje pilotów
5. decyduję się na karierę uniwersytecką
6. reagujesz na krytykę
7. zważa na stereotypy
8. dbam o prezencję
9. opierasz się na otwartości
10. ubiega się o dotację

Zadanie 558 
1. bronimy się przed miłością
2. chronicie się przed hałasem
3. uciekają przed ryzykiem
4. zatrzymują się przed skrzyżowaniem
5. płacę za zakupy
6. zabierasz się za naukę
7. ceni się wierność
8. przedzieram się przez gęsty las
9. przechodzisz przez płot
10. dzieli się przez zero

Zadanie 559 
1. zaczynam ... od gimnastyki
2. tyjesz od cukru
3. chroni się od promieni słonecznych
4. zależy od jakości pracy
5. poprzestaje na jednym daniu
6. smażysz na margarynie
7. polega na teściach
8. głosuję za kandydatami z honorem
9. płaczesz nad biedą ludzką
10. tęsknią za rodzicami

PODROZDZIAŁ 17.7
Zadanie 560 
1. mną
2. polonezem
3. obelgami
4. twarzą
5. węglem
6. grypą
7. liliami
8. wiosną
9. żółcią
10. nienawiścią

Zadanie 561 
1. macha ręką
2. bawię rozmową
3. bawi się lalkami
4. chwali się powodzeniem
5. cieszą się wygraną
6. czeszą się grzebieniami
7. czuje się kobietą
8. dobierają się charakterami
9. dowodzi ... pułkiem
10. dokarmiamy ziarnem

Zadanie 562 
1. wyczyszczę szmatką
2. Zanotuję ... ołówkiem
3. Nudzę się monotonią
4. objada się czekoladą
5. oddycha płucami
6. odkurzam odkurzaczem
7. odlatuje samolotem
8. odróżnia się ... wiedzą
9. Opiekuję się zwierzętami.
10. Zajmujemy się dziećmi.

Zadanie 563 
1. osiąga się pracą
2. otwieram nożem
3. Pasjonuję się fi zyką. 
4. pisze piórem
5. płaci ... kartą
6. podróżuję autem
7. pokazuje się palcem
8. poprawiam ołówkiem
9. porozumiewają się gestami
10. posyłamy kurierem

Zadanie 564 
1. pracuje głową
2. Piorę ... płynem
3. Prasuję ... żelazkiem
4. Przejmuję się egzaminami
5. przesyłam e–mailem
6. podejmuję kolacją
7. ratuje się ucieczką
8. Rozporządzam kontem
9. rzuca grochem
10. Służę radą

Zadanie 565 
1. rozczarowuje się ocenami
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2. Rysuje węglem.
3. rządzą całym krajem
4. Rzeźbię dłutem.
5. reaguje krzykiem
6. Smucę się kłopotami.
7. się staje ofi arą.
8. Straszę ... strachem
9. Udowodnię ... pracą
10. uprawia ... traktorem

PODROZDZIAŁ 17.8
Zadanie 566 
1. Spragnionemu
2. Słabemu
3. Rodzeństwu
4. Każdemu
5. politykom
6. wszystkim
7. Pewnej wróżce
8. Bogatym
9. Zdolnemu uczniowi
10. Komu

Zadanie 567 
1. Płacę właścicielowi.
2. Pochlebiam narzeczonej.
3. Nie pożyczam pieniędzy znajomym.
4. To się przyda ludziom.
5. Przeszkadzam żonie.
6. Przyglądam się jej.
7. Zwierzam się bratu.
8. Przysłuchuję się wiatrowi.
9. Pozwalam na wszystko dzieciom.
10. Zaprzeczyłem oskarżającemu.
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ROZDZIAŁ 18

Zadanie 568
1. wykonywać 
2. powodować
3. pracować
4. wyrządzać
5. przyrządzać
6. wyczyniać
7. produkować
8. wyrabiać
9. coś wpływa na kogoś
10. być przyczyną czegoś

Zadanie 569
1. mozoliła się nad posiłkami
2. słusznie działasz...
3. podejmował się (np. każdej pracy)
4. czyniła cuda, by...
5. dokonywał wszystkiego
6. przygotowywała pyszne dania...

Zadanie 570
1. była
2. mają się
3. sterczą
4. rosły
5. wystają
6. nie zatrzymują się
7. przebywały
8. trwał
9. znajdują się 

Zadanie 571 
1. h
2. g
3. d
4. e
5. a
6. f
7. b
8. c
9. i
10. j

Zadanie 572 
1. f
2. j
3. c

4. a
5. b
6. d
7. h
8. g
9. i
10. e

Zadanie 573 
1. f
2. g
3. j
4. i
5. h
6. d
7. e
8. b
9. c
10. a

Zadanie 574 
1. postępować według czegoś
2. spodziewać się czegoś
3. uważać się za kogoś
4. łapać kogoś na gorącym uczynku
5. przyczyniać się / przyczynić się do czegoś
6. poddawać się jakimś działaniom
7. być przyczyną czegoś
8. służyć komuś / czemuś
9. oswajać kogoś z czymś
10. wykonywać coś

Zadanie 575
1. Kontrolowali kibiców przed...
2. Modernizowali główne arterie...
3. Rekrutowali młodzież do...
4. Remontowali zabytkowe kamienice.
5. Rozmawiali z...
6. Badali żywe organizmy.
7. Dyskutowali zażarcie o sztuce.
8. Klasyfi kowali dzieła sprzed...
9. Reorganizowali kolejne ministerstwo.
10. Robili ankiety telefoniczne. 

Zadanie 576
1. ... kupuje
2. pracuję jako sprzątaczka
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3. i często musiał przystawać a. przystawał
4. sprząta podwórko
5. porządkuje biurko
6. ... zawstydzasz mnie
7. ... pomagają biednym
8. ... radzić
9. Państwo wspiera matki samotnie 

wychowujące dzieci.
10. Informujemy o zaginionych. 

Zadanie 577
1. c
2. a
3. g
4. i
5. d
6. b
7. h
8. e
9. f

Zadanie 578
1. zabawiać
2. zaczynali
3. Całowali się 
4. Przechodził
5. cieszył się
6. zastanawiała się 
7. donosi
8. Przepadał za
9. łamią się
10. Potrafi ę

Zadanie 579
1. zatrudnić się 
2. pełnił 
3. praktykował
4. najmował się
5. dorabiać
6. utrzymywała się 
7. zajmie się
8. parała się
9. trudnił się 
10. sprawują

Zadanie 580 
1. Korzystał w tajemnicy z pieniędzy ojca.
2. Sięgał co chwilę po jakieś książki. 
3. Podejmował się roli mediatora w konfl iktach.
4. Łapali kolejnych zbiegów do furgonetki. 

5. Zabierał pasażerów z przystanków.
6. On ciągle używa mojej szczoteczki do zębów.
7. Zwycięzcy zajmowali kolejne wsie.
8. Często przywłaszczał sobie mój samochód. 
9. Ujmowali łopaty i ruszali do pracy.
10. Podnosił dziecko na rękach ku górze.

Zadanie 581
1. poszczęściło ... się
2. oszukała 
3. zastosować
4. odnieść się 
5. rozpoczyna (rozpoczynał)
6. przystępuje (przystępował) 
7. nakłoniła 
8. przystąpię 
9. postępuje
10. sięgają 

Zadanie 582
1. ujść
2. uszedł
3. ubiegł
4. ubiegało się
5. uleciało
6. uleciało
7. uleciał
8. uchodzą (uchodziły, uszły)
9. uchodził
10. Uchodziłem a. Uchodziłam

Zadanie 583
1. uchodzi / uchodzi
2. upłynęło 
3. upłynęło
4. ubiega się
5. ulatywały
6. ulata
7. ujdzie
8. uchodzi 
9. ubiegał
10. ubiec
11. upływają
12. upływa
13. uchodziły 
14. upłynęła

Zadanie 584
1. przyszła
2. przyszło
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3. przyszła
4. przyjdzie
5. przyjdzie
6. przyszło
7. przyjdzie
8. przychodzą
9. przyszła

Zadanie 585
1. b
2. b
3. a
4. b
5. b
6. b
7. b
8. a
9. b
10. b

Zadanie 586
1. schodzi
2. zejdzie
3. schodzą
4. zeszło
5. zeszły
6. schodzą
7. zeszły
8. schodzą
9. schodzą
10. schodziło
11. spływają
12. spływały

Zadanie 587
1. nastąpił
2. nawiązywali
3. wydarzyły się
4. zbierają się a. kurczą się
5. zbiegają się
6. łączy się
7. spotykamy się a. zbieramy się
8. łączą się a. spotykają się
9. spotykają się
10. pokrywają się

Zadanie 588
1. skaleczył
2. chowa się
3. przesiąknęły a. przesiąkły

4. śmierdziało
5. cuchnęło
6. śmierdzi a. cuchnie
7. śmierdzi a. cuchnie
8. zalatywały
9. czynić
10. śmierdzi a. cuchnie
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ROZDZIAŁ 19

Zadanie 589
1. Bała się straty stanowiska. 
2. Chwalił się powodzeniem u kobiet. 
3. Cieszyła się z założenia fi rmy przez syna.
4. Czytałem o tolerancyjności Francuzów.
5. Denerwował się z opuszczania lekcji przez 

syna.
6. Dowiedziała się o rozpoczęciu naboru.
7. Groził nam odebraniem mieszkania.
8. Informował rodziców o przyjeździe.
9. Martwiła się brakiem wiedzy. 
10. Marzyła o wyjeździe na wakacje. 

Zadanie 590 
1. Myślał o potrzebie zmiany stylu myślenia.
2. Narzekał na ciągły brak czasu.
3. Obawiała się obmowy. 
4. Obiecywał pożyczkę pieniędzy.
5. Oskarżał dzieci o kradzież pieniędzy.
6. Ostrzegała mnie o możliwości przegranej. 
7. Podejrzewam go o nienawiść. 
8. Posądzali go o współpracę z mafi ą. 
9. Przysięgał wierność ojczyźnie.
10. Żałował straty resztki pieniędzy. 

Zadanie 591
1. Bronił się przed wybuchem płaczu.
2. Chciał uzdrowienia córki. 
3. Chował się przed wykryciem.
4. Dbał o dobrą opinię w pracy.
5. Domagał się zwrotu pieniędzy. 
6. Nalegał na zwolnienie go z opłaty.
7. Namawiał na uczestnictwo w pielgrzymce. 
8. Pragnę ich wygranej. 
9. Prosił o pozostawienie go w spokoju.
10. Przyzwyczajam psa do posłuszeństwa. 

Zadanie 592
1. Ratowali się przed skręceniem karku.
2. Troszczyła się o zdrowie męża. 
3. Uciekł przed współuczestnictwem w bójce. 
4. Ukrywał wady przed komisją.
5. Upoważniał go do odbierania poczty.
6. Wnoszę o nadanie mu tytułu 

sprawiedliwego. 
7. Zabezpieczyliśmy dom przed zawaleniem.
8. Zachęcała go do rozpoczęcia treningów. 

9. Zasługiwała na nagrodę.
10. Zastrzegał się przed pomówieniem 

o zdradę. 
11. Zmusili go do zajęcia się pracą. 

Zadanie 593
1. Był zadowolony z odpoczynku. 
2. Cieszył się z jej upadku. 
3. Drwiła z jego chłopskiego pochodzenia.
4. Imponowała ciągłą rozwagą.
5. Jest znana z wygłupów. 
6. Kompromituje się popełnianiem błędów. 
7. Korzysta z pracy innych. 
8. Kpi sobie z naszej pracy. 
9. Męczyła się z powodu kłótni z mężem. 
10. Miał wiele ze współpracy z nią. 

Zadanie 594
1. Nabijał się z moich oślich uszy. 
2. Naśmiewali się z jego jąkania. 
3. Przejmowała się szybkim starzeniem 

(szybkim procesem starzenia). 
4. Śmiali się z jego ożenku.
5. Upajał się grą swojej żony na drumli. 
6. Wyśmiewała się z jego wiary w Boga. 
7. Zachwycała się jego sprytem. 
8. Zamartwiała się cierpieniem męża. 
9. Zdawała sobie sprawę z jego kłamstwa 

(kłamstw). 
10. Żartowała z ciągłego leniuchowania męża. 

Zadanie 595
1. odejdę na emeryturę
2. odsiedzę kilka lat
3. opracuję książkę
4. podejmiemy decyzję
5. rozpoczniecie sezon
6. unieważnią proces
7. utłuczesz ziemniaki
8. wygaszą światła
9. wyjdziesz z domu
10. wytrzecie szklanki
11. wyżmiecie koszule

Zadanie 596
1. sąd tak zdecydował
2. wybuchł gaz
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3. bolała (zabolała) go głowa
4. opuścisz statek
5. styka się z wodą
6. wygrać wybory
7. otrzymamy odmowę
8. dokonano zmian w konstytucji
9. brakowało jej czasu
10. dorobić się majątku
11. byłem jej wdzięczny za pomoc
12. okażesz legitymację

Zadanie 597
1. walki trwają
2. się umówiliśmy (umówiłyśmy)
3. knują przeciw niej
4. tutaj się spotkaliśmy (się spotkałyśmy)
5. symuluje
6. się oświadczył
7. otwarto nowy stadion
8. zrealizują ten projekt
9. walczył z wiatrakami

Zadanie 598
1. adorowano
2. rodacy go przeklną
3. brakuje miłości w rodzinie
4. walczy z szatanem
5. podjął złą decyzję
6. dobro zwycięży nad złem
7. spaceruję w Kosmosie
8. odszedł z rządu
9. odniesie sukces
10. potwierdził winę

Zadanie 599 
1. Przypomniałem sobie
2. Pomyliłem sobie
3. Utrwaliłem sobie
4. Jechałem sobie
5. Chciałem sobie



89

ROZDZIAŁ 20

Zadanie 600
1. na Karaiby
2. na Litwę
3. na Majorce
4. na Maltę
5. na peron
6. na Słowacji
7. na spotkanie
8. na stadion
9. na Syberię
10. na Węgrzech

Zadanie 601
1. na Kazimierz
2. na dyskotekę
3. na grzyby
4. na kolację
5. na konferencję
6. na obiad
7. na pocztę
8. na spacer
9. na Seszele
10. na wystawę

Zadanie 602
1. po kolacji
2. o fi liżankę
3. w domu
4. z koleżanką
5. z lodówki
6. na wyjazd
7. do jedzenia
8. o przyszłości
9. na spotkanie
10. od znajomego

Zadanie 603
1. w górach
2. na aktorkę
3. do celu
4. przy pianinie
5. w mieście
6. na książki
7. do mnie
8. w sklepie
9. z uczniami
10. w wazonach

Zadanie 604
1. pod bank
2. przed dom
3. nad Balaton
4. nad morze
5. za Kraków
6. przed budynek
7. za Warszawę
8. między bloki
9. przed sklep
10. nad jezioro

Zadanie 605
1. nad
2. za 
3. po 
4. z 
5. po
6. ze
7. za a. przed
8. nad
9. z 
10. na 

Zadanie 606
1. do
2. po
3. przed
4. po
5. do
6. po
7. po a. na
8. do
9. z
10. przez

Zadanie 607
1. dla
2. za
3. od a. przez
4. w
5. z a. za
6. na
7. za
8. za
9. na
10. u
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Zadanie 608
1. na tapczanie
2. na charakterach
3. na chrzcie
4. u drzwi
5. na gitarze
6. na koncie
7. na nosie
8. na plotkach
9. na rybach
10. na wiśniach

Zadanie 609
1. w projekt
2. w czoło
3. w grzyby
4. w sprzęt
5. w oczy
6. w deszcz
7. w futro
8. w ścianę
9. w dal
10. w wojnę

Zadanie 610
1. na morze
2. na rady
3. na chłopca
4. na pożyczkę
5. na rozmowę
6. na pytania
7. na przyczółki
8. na pociąg
9. na powietrze
10. na wszystkich

Zadanie 611
1. na plaży / na plażę
2. na imieninach / na imieniny
3. na masło / na maśle
4. na palcach / na palce
5. na parter / na parterze
6. na pocztę / na poczcie
7. na postój / na postoju
8. na ścianę / na ścianie
9. na trąbce / na trąbce
10. na urlop / na urlopie

Zadanie 612 
1. po szynach

2. po babci
3. po biurach
4. po chodzie
5. po deserze
6. po nocach
7. po górach
8. Po zapachu
9. po spotkaniu
10. po zimie

Zadanie 613
1. o dymisji
2. o ból
3. o herbatę
4. o ciebie
5. o mur
6. o dziecko
7. o rodzinie
8. o ślubie
9. o stypendium
10. o młodości

Zadanie 614
1. za zgodą
2. za drzwi
3. za tydzień
4. za sprawunkami (a. po sprawunki)
5. za ... namową
6. za obiad
7. za nimi
8. za odwagę
9. za rok
10. za kolana (a. po kolana a. do kolan)

Zadanie 615
1. po bilet
2. po brzegi
3. po piwie
4. po niedzieli
5. po nim
6. po obiedzie
7. po pracy
8. po radę
9. po schodach a. na schody

Zadanie 616
1. w biedzie
2. w biegu
3. w cenie
4. w cwał
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5. w bezruchu
6. w milczeniu
7. w modzie
8. w pień
9. w samotności
10. w sławie

Zadanie 617
1. z rękoma a. z rękami
2. z całego serca
3. za pewną kwotę
4. za kowboja
5. za mąż
6. z oczu
7. za pisarza
8. za rozrywkę
9. za słodyczami
10. z zabytków

Zadanie 618
1. z tych
2. od odpowiedzi
3. do psychologa
4. w oczy
5. o pieniądze
6. o wolność
7. nad bezdomnymi
8. za błędy
9. z innych
10. z szeregów 

Zadanie 619
1. do domu
2. za ukochaną 
3. ku zachodowi 
4. na nią 
5. przez tydzień a. od tygodnia
6. z braku
7. na doświadczeniu 
8. w dniu
9. po wygraną
10. o zapomogę 

Zadanie 620 
1. do ograniczenia
2. na podbój
3. od sąsiada
4. pod głowę
5. przed bankructwem 
6. do jaskini

7. do zaleceń
8. u rodziców
9. na anginę
10. na głupotę

Zadanie 621
1. nad ... nieszczęściem
2. nad wiek
3. z rozsądku
4. między potrzebujących
5. w imię
6. poza krąg
7. na siostrę
8. u znajomych
9. nad niskim poziomem
10. na ból

Zadanie 622
1. do pralni
2. do nas
3. u podnóża 
4. nad miasto 
5. od tematu
6. za wprowadzeniem
7. przez dziecko
8. za wnioskiem
9. przed przeznaczeniem
10. wokół codzienności

Zadanie 623
1. do końca
2. od zapożyczeń a. przed zapożyczeniami
3. na następny dzień
4. z torebki
5. na nią
6. z rozsądku a. wbrew rozsądkowi
7. do studia
8. na szafę
9. z kredensu
10. na oklaski

Zadanie 624
1. po schodach (a. na schody)
2. do sukni
3. do bojkotu
4. na uszy
5. o nominację
6. do cukru
7. za ojczyznę
8. o współpracę
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9. do ucha
10. w czoło

Zadanie 625
1. w kapeluszu 
2. po lewej stronie
3. o sprawy
4. przez dziurkę
5. o pomoc
6. z pamięci
7. paniom
8. za gaz
9. od dziecka

Zadanie 626
1. e 
2. f
3. c 
4. d 
5. a
6. b
7. h
8. i
9. j
10. g 

Zadanie 627
1. na panią Marię
2. na szybką pomoc
3. na ostrą krytykę
4. na sąsiadów
5. na trudne pytania
6. na zjawiska
7. na ważne spotkania
8. umówiony wywiad
9. na ten wyjazd
10. na opinie

Zadanie 628
1. o mojej matce
2. o wojnie
3. o tym wydarzeniu
4. o tym okresie
5. o swoich obowiązkach
6. o miedzę
7. o bruk
8. o wpisy
9. o wpływy
10. o stan

Zadanie 629
1. o zawrót
2. o cenę
3. o rodzinę
4. o podwyżkę
5. o równouprawnienie
6. o słomiankę
7. o meble
8. o świcie
9. o urodzinach 
10. o ... szacunek

Zadanie 630 
1. po gabinecie
2. po górach
3. po okolicy
4. po orbitach
5. po dłoni
6. po plecach
7. po wierzchu
8. po rusztowaniu
9. po wsiach

Zadanie 631
1. w wodę
2. w popiół
3. w taką pogodę
4. w nie
5. w gruzy
6. w czoło
7. w nikogo
8. w tomograf
9. w komputery
10. w niebo

Zadanie 632
1. uporze
2. milczeniu
3. pień
4. biegu
5. biedzie
6. samotności
7. cenie
8. cwał

Zadanie 633
1. dom
2. biurko
3. burtą
4. drzewo
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5. drzwiami
6. Janka
7. okno
8. miastem

Zadanie 634
1. się ruszać
2. osłupieć
3. otępieć
4. biec a. biegnąć
5. się gniewać
6. milczeć
7. nienawidzić
8. się niepokoić
9. przyjaźnić

Zadanie 635
1. na 
2. w 
3. po
4. na
5. w 
6. po
7. w 
8. w 
9. przy
10. we
11. po 
12. po 
13. po 
14. po
15. na
16. po
17. w
18. o
19. w
20. po

Zadanie 636
1. po ludzku
2. po swojemu
3. po ojcowsku
4. po prostu
5. po francusku
6. po staremu
7. po cichu
8. po koleżeńsku
9. po dziecinnemu 
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Zadanie 637
1. do pracy / za pracę
2. z wilgoci / od wilgoci
3. od zakażenia / przed zakażeniem
4. od zimna / przed zimnem
5. przy chorej osobie / nad chorą osobą
6. o swoje miejsce / swojego miejsca
7. od polityków / u polityków
8. o nowym pomyśle / nad nowym pomysłem
9. za kandydatem / na kandydata
10. na trawnik / na trawniku

Zadanie 638
1. w kufl e / do kufl i
2. w słoiki / do słoików
3. do polityki / w politykę
4. w sprawy kryminalne / do spraw 

kryminalnych
5. w usta / do ust
6. do tej eskapady / na tę eskapadę
7. ze ściany / od ściany
8. w kopaniu / przy kopaniu
9. do nieżyjącego aktora / z nieżyjącym 

aktorem
10. do łodzi / na łódź

Zadanie 639
1. do sałatki / na sałatkę
2. z wyglądu / w wyglądzie 
3. o mich uczniach / na temat moich uczniów
4. o przyszłości / na temat przyszłości
5. dla klientów / do klientów
6. nad niewiernością / o niewierności / na 

temat niewierności
7. na patelni / w patelni
8. za błędy / przez błędy
9. ze wstydu / od wstydu
10. za biurkiem / do biurka
11. na fotelu / w fotelu

Zadanie 640
1. na nierównej jezdni / po nierównej jezdni
2. do wychowawczyni / przed wychowawczynią 
3. do kufra / w kufer
4. jako wzór / za wzór
5. na łóżku / w łóżku
6. na stół / na stole 

7. do tarczy / w tarczę
8. w kieszeniach / po kieszeniach
9. po radę / o poradę

Zadanie 641
1. w zgrabnych metaforach / w zgrabne 

metafory
2. co do wynagrodzenia / o wynagrodzenie
3. z wyczerpania / wskutek wyczerpania
4. dla ojczyzny / za ojczyznę
5. za swoich / dla swoich
6. ze zmęczenia / od zmęczenia
7. do szafy / w szafi e
8. w drzewo / na drzewo
9. do lasu / w las

Zadanie 642
1. do beczki / w beczkę
2. na przyczepie / w przyczepie
3. do jeziora / w jezioro
4. w zatokę / do zatoki
5. w buty / do butów
6. w garnek / do garnka
7. do samochodu / w samochód
8. do sejmu / na sejm
9. na świadka / jako świadka
10. przed huraganem / od huraganu

Zadanie 643
1. na obrońcę / jako obrońcę
2. według pochodzenia / zależnie od 

pochodzenia
3. od ataku / przed atakiem
4. do ziemi / w ziemię
5. w notatniku / do notatnika
6. przy gotowania / na gotowaniu
7. przy pilnowaniu / do pilnowania
8. na kolację / na kolacji
9. u wychowanków / w wychowankach
10. w drogę powrotną / do drogi powrotnej
11. z obowiązku / od obowiązku

Zadanie 644 
1. pacjentkę / pacjentki
2. córkę / córki
3. tanie papierosy / tanimi papierosami
4. koszernej pizzy / koszerną pizzę
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5. tortem / tortu
6. paliwo / paliwa
7. panią / pani
8. mamy / mamę
9. samolot / samolotem
10. kamienie / kamieniami
11. mojej rodziny / moją rodzinę
12. katastrofy / katastrofi e
13. miejsce / miejsca
14. karmę / karmy
15. wszystkie dowcipy / wszystkich dowcipów

Zadanie 645
1. szacunku / o szacunek
2. wprowadzenie / nad wprowadzeniem / na 

temat wprowadzenia
3. znajomym / przed znajomymi
4. na tańcu ludowym / tańcem ludowym 
5. ręką / w rękę
6. siecią / w sieci
7. czwórkami / w czwórkach
8. szufl ą / na szufl ę
9. decyzji / na decyzję
10. narzeczonej / na narzeczoną

Zadanie 646
1. panierką / w panierce
2. rodzinie / dla rodziny
3. ludziom starym / dla ludzi starych
4. pomocy / o pomoc
5. autostradą / przez autostradę
6. ruchliwą ulicą / przez ruchliwą ulicę
7. rzeką / przez rzekę
8. krewnym / dla krewnych
9. drutami elektrycznymi / przez druty 

elektryczne
10. kurierem / przez kuriera

Zadanie 647
1. pocztą / przez pocztę
2. ptakom / dla ptaków
3. regulamin / o regulaminie
4. przechodniom / dla przechodni 
5. modlitwą / od modlitwy
6. polonezem / od poloneza
7. zainteresowanym / dla zainteresowanych
8. usposobieniem / pod względem 

usposobienia
9. do kostek / po kostki
10. sąsiadom / przed sąsiadami

Zadanie 648
1. przykładem / za przykład
2. brzegiem / wzdłuż brzegu
3. minutę / o minutę
4. cały dom / w całym domu
5. nikomu / przed nikim
6. kary / karze
7. górami / przez góry
8. słowami / w słowa
9. wujostwu / dla wujostwa
10. ciężarówkami / na ciężarówkach

Zadanie 649 
1. furmanką / na furmance
2. ratunku / o ratunek
3. swoim samochodem / w swoim 

samochodzie
4. rurami / przez rury
5. myślami / w myślach
6. ścierką / w ścierkę
7. oknem / przez okno
8. kujawiakiem / od kujawiaka
9. trefl ami / w trefl e
10. taczkami / na taczkach 

Zadanie 650
1. urzędowi
2. panu
3. bezdomnym
4. rodzinie
5. synom
6. swojemu mężowi
7. rodzicom
8. lekarzowi
9. matce
10. jemu
11. nauczycielce

Zadanie 651
1. w plecy / po plecach
2. bagnetami / na bagnety
3. wsparcia / o wsparcie
4. mamy / mamę
5. za generalne porządki / do generalnych 

porządków
6. córkę
7. jej
8. dla mieszkańców / mieszkańcom
9. chleb / chleba
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10. od picia / z picia

Zadanie 652
1. za szafę / za szafą
2. przed zapomnieniem / od zapomnienia
3. wódkę / wódką
4. przy rannym premierze / nad rannym 

premierem
5. cukier / cukru
6. dania / wina
7. podwyżki / o podwyżkę
8. piki / w piki
9. wino / wina
10. na spacer / do spaceru

Zadanie 653
1. ciastek / ciastkami
2. wróżki / na wróżkę
3. nosem / przez nos 
4. od ścian / ze ścian
5. w mąkę / w mące
6. przy budowie / w budowie
7. z innymi / do innych
8. wytrzymałość / wytrzymałości
9. przez ulicą / ulicą
10. kładką / przez kładkę

Zadanie 654
1. mostem / przez most
2. prezydentowi / dla prezydenta
3. gazociągiem / przez gazociąg
4. do autobusu / na autobus
5. przed epidemią / o epidemii
6. pocztą / przez pocztę 
7. do grabienia / przy grabieniu 
8. wnuczkę / wnuczki

Zadanie 655
1. od poloneza / polonezem
2. przyjaciołom / do przyjaciół
3. nad wyższością / o wyższości / na temat 

wyższości
4. kamienie / kamieniami
5. pasażerów / pasażerami
6. na ławkach / do ławek
7. za biurkiem / do biurka
8. do pasa / za pas
9. nauczycielom / przed nauczycielami
10. do pończochy / w pończochę

Zadanie 656
1. za parobka / jako parobek
2. za biuro / jako biuro
3. na łóżku / w łóżku
4. godzinę / o godzinę
5. łazienkę / w łazience
6. mamy / mamę
7. na stół / na stole
8. do wroga / we wroga
9. w szufl adach / po szufl adach
10. matce / przed matką

Zadanie 657
1. w góry / górami
2. po poradę / o poradę
3. w piękne słowa / pięknymi słowami
4. dla ojczyzny / za ojczyznę
5. z głodu / od głodu
6. za swoich / dla swoich
7. o ukochanego syna / za ukochanym synem
8. dla rodziców / rodzicom (a. u rodziców)
9. od upałów / z upałów

Zadanie 658
1. na półki / na półkach
2. miejsce / miejsca
3. kolejnymi przypisami / o kolejne przypisy
4. we wspólnej suszarni / do wspólnej suszarni
5. czołgami / na czołgach
6. w rzekę / do rzeki 
7. na drzewo / w drzewo
8. do zamka / w zamek
9. do kara  i / w kara  ę
10. do rozmowy / w rozmowę

Zadanie 659
1. sprawiedliwego podziału / o sprawiedliwy 

podział
2. ciężarówką / na ciężarówce
3. w rwącą wodę / do rwącej wody
4. w rozlewisko / do rozlewiska
5. przez okno / oknem
6. w spodnie / do spodni
7. myślami / w myślach
8. do rzeki / w rzekę
9. w głęboki rów / do głębokiego rowu
10. na sejm / do sejmu

Zadanie 660
1. w ręcznik / ręcznikiem
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2. w kolejnej gonitwie / kolejną gonitwę
3. w glinie / z gliny
4. kominem / przez komin
5. oknem / przez okno
6. pomocy / o pomoc
7. jako świadka / na świadka
8. od zniszczenia / przed zniszczeniem
9. oberkiem / od oberka
10. w ziemi / w ziemię

Zadanie 661
1. w notesie / do notesu
2. twoje rady / o twoich radach / twoich rad
3. na sprzątaniu / przy sprzątaniu 
4. w gotowaniu / przy gotowaniu
5. na obiad / na obiedzie
6. u każdego człowieka / w każdym człowieku
7. taczkami / na taczkach
8. od opłaty / z opłaty
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Zadanie 662
1. podziękować
2. jeść
3. jeździć
4. pozwolić
5. przyjąć
6. przyjechać
7. się zastanawiać
8. zmienić
9. zadawać
10. wychodzić

Zadanie 663
1. płakać
2. odmówić
3. się ... zastanowić
4. twierdzić
5. ukarać
6. wstawać
7. wyjść
8. się ... zająć
9. się zmienić
10. zabrać

Zadanie 664
1. naprawić
2. wyrzucić
3. zawiadomić
4. się ... zajmować
5. się ostrzyc
6. rozpoczynać
7. zwrócić  
8. się zrzec
9. palić
10. się niepokoić

Zadanie 665
1. walczyć
2. krzyczeć
3. kąpać się
4. się … napić
5. przynieść
6. prowadzić
7. spać
8. wypić
9. zeznawać
10. wyjechać

Zadanie 666
1. mówić
2. chodzić
3. wyburzyć
4. wstawać
5. wykupić 
6. grać
7. odnowić
8. obsługiwać
9. wyjechać
10. rozumować

Zadanie 667
1. dostać
2. dotrzeć
3. się ... zajmować
4. odpocząć
5. oszukać
6. palić
7. się ... starać
8. wykonać
9. wyłączyć
10. wysiąść
11. się ... zatrzymać
12. rozstać
13. zrozumieć 

Zadanie 668
1. przegapić
2. ukarać
3. wyrazić
4. wywietrzyć
5. odejść
6. pić
7. płakać
8. postąpić
9. się śmiać
10. uciec
11. uczyć
12. usiąść
13. uśmiechnąć
14. wybaczyć
15. wydać
16. wyprzedzić

Zadanie 669
1. baranki węglem



99

2. na życie pisaniem
3. gołębie ziarnem
4. twarz kremem
5. zupę wielką chochlą
6. dach hakami
7. klasówki długopisem
8. wejście barierkami

Zadanie 670 
1. taśmą mierniczą
2. odkurzaczem
3. łopatą
4. gotówką
5. siekierą
6. siłą woli
7. pałkami
8. grzebieniem
9. towarem
10. płucami
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Zadanie 671
1. zeszli
2. schodzili
3. zjechali
4. zjeżdżali
5. zbiegli
6. zbiegali
7. wyjechali
8. wyjeżdżali
9. wjechali
10. zjeżdżali

Zadanie 672
1. przyszli
2. przychodzili
3. przyjechali
4. przyjeżdżali
5. przybiegli
6. przybiegali
7. przyjechali
8. przyjeżdżali
9. przyjechali
10. przyjeżdżali

Zadanie 673
1. odebrać coś
2. więdnąć
3. zaplątać coś
4. podnosić się
5. rozbudzić kogoś
6. zatrzymać kogoś
7. wyciągnąć coś z czegoś
8. wypuszczać coś
9. siadać na czymś
10. przylatywać dokądś

Zadanie 674
1. Zepsułem 
2. Wyjechał
3. Pożegnaliśmy
4. zaszło
5. Rozpakowaliśmy
6. Wyłączyła
7. Wypłaciłem
8. Wkręciła
9. Przyszliśmy
10. znalazł

Zadanie 675
1. rozwijać się
2. ustalić ceny
3. uniewinnić 
4. uspokajać się
5. lekceważyć
6. kończyć
7. cieszyć się czymś
8. rozpinać coś
9. narodzić się
10. pilnować

Zadanie 676
1. poważać kogoś
2. nienawidzić kogoś
3. trwonić coś
4. zapominać o kimś
5. urażać kogoś
6. umierać
7. gasić coś 
8. uniewinniać kogoś 
9. żegnać kogoś
10. wstępować do czegoś

Zadanie 677
1. zameldować się
2. wchodzić gdzieś / na coś
3. wstawać z czegoś
4. radować się
5. przegrywać w coś
6. przyjeżdżać dokądś
7. wlewać coś
8. zapominać o czymś
9. wypisywać się
10. podnosić coś

PODROZDZIAŁ 23.1
Zadanie 678
1.1 doszedł; 1.2 odszedł
2.1 nadlatuje; 2.2 odlatuje
3.1 nadchodzą; 3.2 odchodzą
4.1 nadpływa; 4.2 odpływa
5.1 przyciągnął; 5.2 odciągnął
6.1 przyjechał; 6.2 odjechał
7.1 przyniósł; 7.2 odniósł
8.1 przyczepią a. przyczepili; 8.2 odczepią a. 

odczepili 
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9.1 przyklejają; 9.2 odklejają
10.1 przyłączyli ; 10.2 odłączyli 

Zadanie 679
1.1 spleść; 1.2 rozpleść
2.1 rozebrać; 2.2 ubrać
3.1 odmawia a. odmówił; 3.2 umawia a. 

umówiła 
4.1 wchodzisz; 4.2 wychodzisz
5.1 zachodzi; 5.2 wschodzi
6.1 odkręcisz; 6.2 zakręcisz
7.1 wjechać; 7.2 zjechać
8.1 wleciały; 8.2 zleciały
9.1 zawieźć; 9.2 odwieźć
10.1 rozwiązał; 10.2 związał



102

ROZDZIAŁ 24

Zadanie 680
1. e
2. a
3. h
4. j
5. b
6. g
7. f
8. d
9. c
10. i

Zadanie 681
1. e
2. f
3. d
4. b
5. g
6. h
7. c
8. j
9. a
10. i

Zadanie 682
1. g
2. a
3. j
4. i
5. b
6. c
7. d
8. e
9. h
10. f

Zadanie 683
1. i
2. a
3. b
4. j
5. h
6. c
7. d
8. e
9. f
10. g

Zadanie 684
1. h
2. i
3. j
4. g
5. f
6. e
7. d
8. c
9. b
10. a

Zadanie 685
1. i
2. a
3. b
4. h
5. c
6. d
7. e
8. f
9. g
10. j

Zadanie 686
1. j
2. i
3. h
4. g
5. f
6. e
7. d
8. c
9. b
10. a

Zadanie 687
1. j
2. a
3. i
4. h
5. b
6. c
7. d
8. g
9. f
10. e
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Zadanie 688
1. na żywo
2. na zdrowie
3. na wznak 
4. na wprost
5. na ślepo
6. na szarym końcu
7. na próżno
8. na pokaz
9. na pniu
10. na piechotę

Zadanie 689
1. ostrożnie
2. serdecznie
3. łapczywie
4. podle
5. krzywo
6. schludnie
7. skromnie
8. rzeczowo
9. pogardliwie
10. mądrze
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Zadanie 690 
1. donoszą a. donosiły
2. wygaśnie
3. przychyli się a. przychylił się
4. wystąpi a. wystąpił 
5. wszczyna a. wszczynał
6. powoduje
7. opowiadają się
8. uchwali a. uchwalił
9. uzgadnia a. uzgadniał
10. dokonać

Zadanie 691
1. ogłosi a. ogłosił
2. głosi
3. pokonają a. pokonały
4. wywrócił 
5. uprasza
6. popierają a. popierali
7. przywróci a. przywrócił
8. wywoła a. wywołał
9. wystąpi a. wystąpiła
10. poniechał

Zadanie 692
1. suszyć
2. zsyłać
3. karać
4. wytrzymać
5. płacić
6. spisać się
7. połykać
8. wypisywać
9. wzywać
10. odkładać

Zadanie 693 
1. rozejść się
2. podejść
3. wyjść
4. nadejść
5. obejść
6. odejść
7. przejść
8. przyjść
9. wejść
10. zejść

Zadanie 694
1. streścić
2. zamieścić
3. zamówić
4. zestawić
5. obwieścić
6. odnowić
7. omówić
8. wypłacić
9. oprawić
10. polecić

Zadanie 695
1. a. kopie a. kopał, b. wykopią a. wykopali, 

c. kopnie a. kopnął
2. a. wybawisz a. wybawiłeś (wybawiłaś), b. 

nabawię się a. nabawiłem się (nabawiłam 
się), c. bawić się 

3. a. poczuł, b. wyczuć, c. czuje a. czuł
4. a. przyklasnąłem (przyklasnęłam), b. klaskać, 

c. klasnął
5. a. mijają, b. przeminęła, c. minęła
6. a. zbierają, b. nazbierałem (nazbierałam), 

c. wybiorą a. wybrali
7. a. leje a. lał, b. wylewam a. wylewałem 

(wylewałam), c. nalejesz
8. a. robić, b. odrobić, c. przerobić
9. a. wyruszył, b. porusza się, c. ruszał
10. a. wyrzekła się, b. rzekł, c. zrzekł się

Zadanie 696
1. a. przestań, b. się stało, c. przestaje a. 

przestawała
2. a. Przejrzał się b. zajrzał, c. spojrzała
3. a. się rozegrać, b. rozgrywa a. rozgrywał, 

c. grywa a. grywała
4. a. Zna / Znał, b. Poznaje / Poznawał, 

c. rozpoznawać / rozpoznawał
5. a. odnaleziono (odnaleźli), b. wynaleźli, 

c. znajdzie się a. znalazła się
6. a. siedzieć, b. siadać, c. przesiadają się
7. a. wyśmiewa a. wyśmiewała, b. się śmieję, 

c. naśmiewa się a. naśmiewał się
8. a. ciągnie a. ciągnął, b. wyciąga a. wyciągnął, 

c. zaciągnął
9. a. wierzy a. wierzył, b. zwierza się a. 

zwierzyła się, c. zawierzyła
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10. a. ustawać, b. wstawać, c. odstaje a. 
odstawał

Zadanie 697
1. się rozpłacze
2. pluszcze
3. klękamy a. klęczymy
4. kraczą
5. mlaszcze
6. pluszcze
7. płuczemy
8. płucze
9. płacze
10. skacze

Zadanie 698
1. A. wyciekło się, B. wyciekły
2. A. wścieknie się, B. wścieknie się
3. A. zbiegli, B. zbiegnie
4. A. ucieknie, B. uciekł
5. A. ubiegło, B. ubiegniesz
6. A. ściekał, B. ścieknie
7. A. upiecze, B. upieczemy
8. A. przybiegł, B. przybiegnie
9. A. wbiegło, B. wbiegł
10. A. pobiegł, B. pobiegła
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Zadanie 699
1. coś brzmi jak wyrok
2. budzić się o świcie
3. bać się czegoś / kogoś jak diabeł święconej 

wody
4. badać kogoś / coś z uwagą
5. bawić się gdzieś / z kimś do białego rana
6. bić czymś jak młotem
7. biegać po czymś tam i z powrotem
8. dowiedzieć się coś o czymś / czegoś okrężną 

drogą
9. bronić się przed czymś do upadłego
10. atakować kogoś / coś z furią

Zadanie 700 
1. cieszyć się jak dziecko
2. czyścić coś do połysku
3. czesać się z przedziałkiem
4. czerpać pełnymi garściami
5. czekać czegoś jak zbawienia
6. cierpieć jak potępieniec
7. czytać coś, sylabizując
8. ciągnąć coś w nieskończoność
9. ciąć coś po przekątnej

Zadanie 701
1. coś pójdzie / poszło jak z płatka
2. coś się zwróci z nawiązką
3. coś spada na łeb na szyję
4. coś mija bezpowrotnie
5. coś nadejdzie wcześniej czy później
6. coś się spełni / spełniło co do joty
7. coś przejdzie / przeszło do legendy
8. coś leży jak ulał

Zadanie 702
1. formułować coś wprost
2. dostać coś na imieniny
3. dostrzec coś kątem oka
4. dotknąć kogoś do żywego
5. dotrzeć gdzieś bez przeszkód
6. drżeć jak osika
7. dzielić coś na czworo
8. dziękować z całego serca
9. coś działa bez zarzutu
10. drzeć coś na strzępy

Zadanie 703 
1. mówić, tłumaczyć komuś na próżno
2. rozmawiać, porozmawiać w cztery oczy
3. pomówić, porozmawiać z kimś bez 

świadków
4. patrzeć, spojrzeć na kogoś z politowaniem
5. utrzymywać coś, prowadzić coś samodzielnie
6. opisać coś, opowiedzieć coś, powiedzieć coś, 

streścić coś w kilku słowach
7. przywitać kogoś, witać kogoś, powitać kogoś 

brawami
8. kochać, nienawidzić z całego serca
9. jechać, płynąć pod prąd
10. dziękować, podziękować komuś za prezent

Zadanie 704 
1. mówić bez owijania w bawełnę
2. oddać się komuś bez oporu
3. pisać do szufl ady
4. stać jak wryty
5. opowiadać coś ze szczegółami
6. leżeć gdzieś / na czymś na wznak
7. kupować coś hurtem
8. kręcić się gdzieś / po czymś jak karuzela
9. robić coś byle jak
10. karać kogoś z całą surowością

Zadanie 705 
1. kłamać w żywe oczy
2. odejść skądś jak niepyszny
3. pisać maczkiem
4. pływać jak ryba
5. leżeć gdzieś na brzuchu
6. siedzieć po turecku
7. kupować coś za gotówkę
8. coś idzie nienajgorzej, nie najlepiej
9. mówić / powiedzieć coś z naciskiem
10. oddać komuś co do grosza

Zadanie 706 
1. kręcić się jak kura z jajkiem
2. oczekiwać czegoś jak zbawienia
3. leżeć gdzieś / na czymś jak martwy
4. nauczyć się czegoś jak pacierza
5. mówić jak na spowiedzi
6. coś minęło jak z bicza trzasł
7. milczeć jak zamurowany
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8. lecieć gdzieś / do kogoś jak na skrzydłach
9. kłamać jak z nut
10. kląć jak szewc

Zadanie 707
1. rosnąć jak grzyby po deszczu
2. ruszać się jak mucha w smole
3. stanąć jak wryty
4. przypominać sobie jak przez mgłę
5. spać jak suseł
6. przepaść jak kamień w wodę
7. poznać coś jak własną kieszeń
8. pilnować jak oka w głowie
9. coś pasuje jak kwiatek do kożucha
10. pisać jak kura pazurem
11. pamiętać jak przez mgłę
12. powtarzać jak papuga

Zadanie 708
1. widzieć jak przez mgłę
2. strzelać jak do kaczek
3. szukać czegoś jak igły w stogu siana
4. wpadać gdzieś / do kogoś jak bomba
5. wrzeszczeć jak opętany
6. unikać czegoś jak ognia
7. wyschnąć jak wiór
8. wspominać kogoś / coś jak zły sen
9. nudzić się jak mops
10. przepaść jak kamień w wodę

Zadanie 709
1. porozumiewać się na migi
2. podzielić coś na równe części
3. potrzebować czegoś na dłużej
4. oglądać się na wszystkie strony
5. ostrzyc kogoś na łyso
6. odkładać coś na inną okazję
7. napisać coś na kolanie
8. kupować coś na kredyt
9. krzyczeć na całe gardło
10. kroić coś na kawałki
11. martwić się (o coś / o kogoś) na zapas

Zadanie 710 
1. przepisać coś na czysto
2. przełożyć coś na inny dzień
3. zamknąć coś na cztery spusty
4. złożyć coś na pół
5. przyjechać na czas
6. stać na baczność

7. pracować na zlecenie
8. przysięgać na wszystkie świętości
9. robić coś na zamówienie
10. rozstać się na wieki
11. zachowywać coś na pamiątkę
12. produkować coś na skalę przemysłową
13. zdać coś na piątkę

Zadanie 711
1. zostać gdzieś na noc
2. znać coś na wylot
3. zmarznąć na kość
4. wyrzucić coś na makulaturę
5. stać na warcie
6. wygnać kogoś na cztery wiatry
7. strzelać na oślep
8. składać coś na czworo
9. słyszeć na własne uszy
10. wydawać na lewo i prawo
11. wybierać na chybił trafi ł
12. zrobić komuś na przekór

Zadanie 712
1. skakać na jednej nodze
2. złapać kogoś na gorącym uczynku
3. umrzeć na krzyżu
4. przemawiać na forum publicznym
5. chodzić gdzieś na palcach
6. zasługiwać na coś w całej pełni
7. policzyć coś na kalkulatorze
8. mieć coś na głowie
9. być na służbie

Zadanie 713
1. jeść coś ze smakiem
2. kłaść się spać z kurami
3. kopać kogoś z całej siły
4. korzystać z czegoś z umiarem
5. kpić z kogoś / z czegoś w żywe oczy
6. gardzić kimś / czymś w głębi duszy
7. malować z natury
8. grzeszyć mową, myślą i uczynkiem
9. coś idzie nie najgorzej, nie najlepiej
10. marzyć (o czymś) w skrytości ducha

Zadanie 714
1. odejść, odjechać w siną dal
2. oddać coś komuś do własnych rąk
3. obudzić się, wstawać o świcie
4. niszczyć coś w zarodku
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5. naruszać coś nagminnie
6. nalać czegoś po brzegi
7. najeść się, napić się do syta, do woli
8. mylić się grubo
9. coś mija / minęło bez echa
10. mówić bez ładu i składu

Zadanie 715
1. opróżnić coś do dna
2. patrzeć na kogoś spode łba
3. opowiedzieć coś swoimi słowami
4. palić, pić nałogowo
5. operować bez znieczulenia
6. oświadczyć komuś / coś z naciskiem
7. omówić coś pobieżnie
8. określić w przybliżeniu
9. odwrócić się do kogoś plecami
10. opuszczać jakieś miejsce w popłochu

Zadanie 716
1. powiedzieć coś z przekąsem
2. poświęcić się czemuś bez reszty
3. pomagać sobie nawzajem
4. pojąć coś w mig
5. podsumować coś jednym zdaniem
6. podnieść coś w górę
7. podlegać komuś służbowo
8. płynąć wpław
9. płacić z dołu, z góry
10. pić do nieprzytomności

Zadanie 717
1. przyjść do kogoś w gości
2. przeczytać coś od deski do deski
3. próbować aż do skutku
4. pracować za dwóch
5. przemoknąć do suchej nitki
6. przerwać komuś w pół słowa
7. rozczulić kogoś do łez
8. przyjąć kogoś / coś z otwartymi ramionami
9. rozebrać się do pasa
10. przeszukać coś metr po metrze

Zadanie 718
1. tańczyć do białego rana
2. śpiewać pod nosem
3. stwierdzić coś naocznie
4. sprzedać coś z zyskiem
5. spotkać kogoś prze przypadek
6. słyszeć piąte przez dziesiąte

7. tłumaczyć się z czegoś gęsto
8. siedzieć w kucki
9. słuchać jednym uchem
10. śmiać się od ucha do ucha

Zadanie 719
1. wierzyć w coś ślepo
2. wlec się noga za nogą
3. wnioskować per analogiam
4. coś widać gołym okiem
5. wrócić skądś z kwitkiem
6. wróżyć z kart
7. wspinać się pod górę
8. uśmiechać się od ucha do ucha
9. wchodzić gdzieś / do czegoś bez pytania
10. walczyć z bronią w ręku

Zadanie 720 
1. wyjechać dokądś w interesach
2. wystąpić przeciw komuś z bronią w ręku
3. wyjść z czegoś bez szwanku
4. wymawiać coś z fatalnym akcentem
5. wziąć się do czegoś bez zwłoki
6. wytrzymywać coś z trudem
7. wypaść gdzieś bez zarzutu
8. wzruszyć się do łez
9. wypić coś do dna
10. wysłać coś e-mailem

Zadanie 721
1. zgłosić się gdzieś / do czegoś dobrowolnie
2. zarabiać lekcjami
3. zgodzić się na coś bez szemrania
4. zmienić się nie do poznania
5. zakochać się od pierwszego wejrzenia
6. zginąć bohaterską śmiercią
7. zmusić kogoś do czegoś szantażem
8. zniszczyć doszczętnie
9. zrealizować coś punkt po punkcie
10. zrozumieć coś w lot
11. żegnać się z kimś ze łzami w oczach
12. zejść po drabinie
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ROZDZIAŁ 27

Zadanie 722 
1. B
2. A
3. B
4. B
5. A
6. A
7. B
8. B
9. A
10. B

Zadanie 723
1. A
2. A
3. B
4. B
5. B
6. B
7. B
8. A
9. B
10. B

Zadanie 724
1. A
2. B
3. A
4. A
5. B
6. B
7. A
8. B
9. B
10. A

Zadanie 725
1. A
2. A
3. A
4. A
5. B
6. A
7. A/B
8. A
9. A
10. A

Zadanie 726 
1. B
2. B
3. B
4. A/B
5. B
6. A
7. B
8. A
9. B
10. B

Zadanie 727
1. A
2. A/B
3. A/B
4. B
5. A
6. B
7. B
8. A
9. A
10. A/B

Zadanie 728
1. B
2. B
3. B
4. B
5. A
6. A/B
7. B
8. A
9. A
10. B

Zadanie 729
1. A
2. A
3. A
4. A
5. A
6. B
7. A/B
8. B
9. B
10. A
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Zadanie 730 
1. B
2. A
3. B
4. B
5. A
6. B
7. B
8. B
9. A
10. B
11. B
12. A
13. A/B
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ROZDZIAŁ 28

Zadanie 731 
1. a
2. a
3. a
4. b
5. b
6. a
7. a
8. b
9. a
10. a
11. b

Zadanie 732
1. b
2. a
3. a
4. a
5. a
6. a
7. b
8. a
9. b
10. a

Zadanie 733
1. a
2. b
3. b
4. b
5. a
6. a
7. b
8. a
9. a

Zadanie 734
1. b
2. a
3. a
4. b
5. b
6. a
7. b
8. a
9. a
10. b

11. b
12. a

Zadanie 735 
1. a
2. a
3. a
4. a
5. b
6. a
7. b
8. b
9. a
10. a
11. a
12. a

Zadanie 736
1. h
2. j
3. i
4. f
5. d
6. e
7. c
8. b
9. a
10. g

Zadanie 737
1. j
2. i
3. b
4. c
5. d
6. e
7. f
8. g
9. h
10. a

Zadanie 738
1. A
2. B
3. A
4. B
5. B
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6. A
7. B
8. B
9. A
10. B

Zadanie 739
1. B
2. A
3. B
4. A
5. B
6. B
7. B
8. B
9. A
10. A

Zadanie 740
1. A
2. B
3. A
4. A
5. B
6. B
7. B
8. A
9. B
10. B
11. B
12. A
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ROZDZIAŁ 29

Zadanie 741
1.1 Gotował (Gotowała), 1.2 ugotował 

(ugotowała), 1.3 Nagotował (Nagotowała)
2.1 gromadzą, 2.2 zgromadziły, 

2.3 nagromadziły
3.1 gubią, 3.2 zgubił, 3.3 pogubił
4.1 łowić, 4.2 złowiłem, 4.3 nałowiłem
5.1 Rozdaję, 5.2 rozdałem, 5.3 porozdawać
6.1 truje a. truł, 6.2 wytruć, 6.3 powytruwać 
7.1 układam, 7.2 ułożyć, 7.3 poukładam
8.1 wymiera, 8.2 wymrze, 8.3 powymierały
9.1 ustawiają a. ustawiali, 9.2 ustawili, 

9.3 poustawiali
10.1 wczytuję, 10.2 wczytam a. wczytałem, 

10.3 powczytywać
11.1 wyrzucam, 11.2 wyrzuciłem (wyrzuciłam), 

11.3 powyrzucam
12.1 wywracają, 12.2 wywrócił, 

12.3 powywracała

Zadanie 742
1.1 obdzielał a. obdzielił, 1.2 obdzielił, 

1.3 poobdzielać
2.1 przestawia a. przestawiał, 2.2 przestawił, 

2.3 Poprzestawiał
3.1 przesuwa a. przesuwała, 3.2 przesunęła, 

3.3 poprzesuwała
4.1 sprzątam, 4.2 sprzątnę, 4.3 wysprzątam
5.1 wynosi a. wynosił, 5.2 wyniósł, 

5.3 powynosił
6.1 zabijają, 6.2 zabili, 6.3 pozabijali
7.1 zawiesza, 7.2 zawiesi, 7.3 pozawiesza a. 

pozawieszała
8.1 wypełniamy, 8.2 Wypełniliśmy, 

8.3 powypełnialiśmy
9.1 wysychać, 9.2 Wyschły, 9.3 powysychają
10.1 zamykają, 10.2 zamknęli, 10.3 pozamykają

Zadanie 743
1.1 nawoził, 1.2 nawiózł, 1.3 ponawoził
2.1 obwożę a. obwoziłem, 2.2 obwiozłem, 

2.3 poobwoziłem
3.1 odwozi, 3.2, odwiózł 3.3 poodwoził
4.1 podwozi, 4.2 podwiózł, 4.3 popodwoził
5.1 przewoziliśmy, 5.2 przewieźliśmy, 

5.3 poprzewozimy

6.1 przywozi a. przywoził, 6.2 przywiózł, 
6.3 poprzywozili

7.1 rozwozić, 7.2 rozwiozłem, 7.3 porozwożę
8.1 wwożą, 8.2 wwiozła, 8.3 powwozić
9.1 zawozi, 9.2 zawiózł, 9.3 pozawoził
10.1 zwozimy a. zwoziliśmy, 10.2 Zwieźliśmy, 

10.3 Pozwoziliśmy

Zadanie 744
1. zabawek
2. grzybów
3. zamki
4. karabiny
5. balony
6. kontrakty
7. chuligani
8. obrazy
9. szczury
10. kamienie

Zadanie 745 
1. a
2. a
3. a
4. a
5. a
6. a
7. a
8. a
9. a
10. a

Zadanie 746
1. a
2. a
3. a
4. a
5. a
6. a
7. a
8. a
9. a
10. a

Zadanie 747 
1. a
2. a
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3. a
4. a
5. a
6. a
7. a
8. a
9. a
10. a

Zadanie 748
1. b
2. a
3. a
4. b
5. b
6. b
7. b
8. a
9. b
10. b
11. a
12. a
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ROZDZIAŁ 30

Zadanie 749
1. ubywa a. ubywało
2. zależy a. zależało
3. zanosi się
4. obrzydło a. zbrzydło
5. zachciało
6. się składa
7. się powodzi
8. udało ... się 
9. się ... stało
10. mdli

Zadanie 750
1. wieje a. wiał
2. leje a. lał
3. siąpi a. siąpił
4. błękitnieje a. błękitniało
5. chmurzy się a. chmurzyło się
6. się śni a. się śniło
7. ciągnie a. ciągnął
8. czerstwieje
9. dłuży się a. dłużyła się
10. dolatują a. dolatywały

Zadanie 751
1. się dymi
2. kruczy 
3. mąci ... się
4. się ociepli
5. się schłodzi
6. odechciało ... się
7. pali 
8. się przejaśnia
9. przepadło
10. starczy

Zadanie 752
1. cierpły; rzad. cierpnęły
2. mdliło
3. przybywało
4. cisnęły
5. można było
6. bolała
7. widać było
8. się zmierzchało
9. pachniało
10. czuć było

11. się rozwidniało
12. się rozwidniło
13. rozedniało
14. łzawiły
15. wychodziło
16. się ocieplało
17. było wiadomo
18. robiło się
19. się błyskało
20. grzmiało
21. zdarzało się 
22. rozjaśniała
23. Wydawało... się
24. czuć było
25. trzeba było
26. słychać było 
27. się zaciągnęło
28. chciało ... się
29. się sprzykrzyły 
30. jawiły ... się 
31. kręciło ... się 
32. się zmierzchało
33. miał się
34. starczało

Zadanie 753 
1. należy uwzględnić
2. należy jeść
3. wolno połykać
4. należy wierzyć
5. należy ... myć
6. trzeba myć
7. należy jeść
8. trzeba zastąpić
9. powinien wynosić
10. można używać

Zadanie 754 
1. słychać
2. trzeba
3. znać
4. trzeba
5. wiadomo
6. czuć
7. warto
8. wolno
9. można
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10. szkoda

Zadanie 755
1. W tej restauracji można zjeść dobre dania.
2. W tramwajach i autobusach należy 

ustępować miejsca osobom starszym.
3. Tyle mamy pracy, że końca nie widać.
4. Szkoda się rozstawać z wami po tylu dniach.
5. Trzeba zapewnić choremu spokój 

i odpoczynek.
6. Znać po niej, że wiele przeżyła w życiu.
7. Warto poświęcić czas na czytanie książek.
8. Niektórym ludziom wolno robić wszystko.
9. Proszę mówić głośno, bo źle słychać.
10. Nigdy nie wiadomo, co się nam zdarzy.

Zadanie 756
1. Dawniej tu można było zawsze dobrze zjeść.
2. Dawniej nie sposób było spotkać pijanych 

ludzi na ulicy.
3. Dawniej było czuć od nich papierosami.
4. Dawniej kobietom nie wolno było studiować.
5. Dawniej kobietom nie wypadało kąpać się 

w bikini.
6. Dawniej w Rosji niepodobna było 

krytykować cara.
7. Dawniej należało damy całować w rękę.
8. Po operacji trzeba było zapewnić spokój 

pacjentowi.
9. Dawniej można było żyć bez telewizji.
10. Dawniej mieliśmy tyle pracy, że nie było 

widać końca.

Zadanie 757
1. Należałoby...
2. ... niepodobna było ...
3. Nie sposób było ...
4. Szkoda było ...
5. ... trzeba było ...
6. Trzeba było ...
7. Warto było ...
8. Wiadomo było ...
9. Wolno było ...
10. ... znać było ...

Zadanie 758
1. Trzeba się
2. Nie sposób
3–4. widać ... słychać
5. wolno 

6. widać
7. można
8. niepodobna
9. wiadomo
10. warto
11. należy
12. szkoda
13. stać
14. czuć
15. przystoi a. przystało

Zadanie 759
1. będzie świecić a. będzie świeciło
2. będzie sypać a. będzie sypał
3. będzie zmierzchać a. będzie zmierzchało
4. będzie słychać 
5. będzie świtać a. będzie świtało
6. będzie grzmieć a. będzie grzmiało
7. będzie się ocieplać a. będzie się ocieplało
8. będą żółknąć a. będą żółkły
9. będzie lać a. będzie lało
10. będzie kropić a. będzie kropił

Zadanie 760 
1. można było
2. należało
3. Nie sposób było
4. Nie dało się
5. Niepodobna było
6. trzeba było
7. warto było
8. widać było
9. wolno było
10. wypadało

Zadanie 761
1. Chmurzy się. / Będzie się chmurzyć a. Będzie 

się chmurzyło. / Chmurzyło się.
2. Dnieje. / Będzie dnieć a. Będzie dniało. / 

Dniało
3. Grzmi. / Będzie grzmieć a. Będzie grzmiało. 

/ Grzmiało.
4. Mży. / Będzie mżyć a. Będzie mżyło. / Mżyło. 
5. Ociepla się. / Będzie się ocieplać. a. Będzie 

się ocieplało. / Ocieplało się. 
6. Pada. / Będzie padać a. Będzie padało. / 

Padało. 
7. Rozwidnia się. / Będzie się rozwidniać a. 

Będzie się rozwidniało. / Rozwidniało się. 
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8. Ściemnia się. / Będzie się ściemniać a. 
Będzie się ściemniało. / Ściemniało się.

9. Śnieży. / Będzie śnieżyć a. Będzie śnieżyło. / 
Śnieżyło. 

10. Świta. / Będzie świtać a. Będzie świtało. / 
Świtało.

11. Zmierzcha. / Będzie zmierzchać. a. Będzie 
zmierzchało. / Zmierzchało. 

Zadanie 762
1./ 1.1 Brakuje mi pieniędzy, 1.2 Będzie mi 

brakować / Będzie mi brakowało pieniędzy, 
1.3 Brakowało mi pieniędzy.

2./ 1.1 Chce mi się pić, 1.2 Będzie mi się chcieć 
pić / Będzie mi się chciało pić, 1.3 Chciało 
mi się pić.

3./ 1.1 Kręci mi się w głowie, 1.2 Będzie mi 
się kręcić w głowie / Będzie mi się kręciło 
w głowie, 1.3 Kręciło mi się w głowie.

4. / 1.1 Kusi mnie, żeby zapalić, 1.2 Będzie 
mnie kusić / Będzie mnie kusiło, żeby 
zapalić, 1.3 Kusiło mnie, żeby zapalić.

5./ 1.1 Łamie mnie w krzyżu, 1.2 Będzie mnie 
łamać / Będzie mnie łamało w krzyżu, 
1.3 Łamało mnie w krzyżu.

6./ 1.1 Mdli mnie, 1.2 Będzie mnie mdlić / 
Będzie mnie mdliło, 1.3 Mdliło mnie.

7./ 1.1 Nudzi mi się, 1.2 Będzie mi się nudzić / 
Będzie mi się nudziło, 1.3 Nudziło mi się

8./ 1.1 Pachnie perfumami od niej, 
1.2 Będzie pachnieć perfumami od niej. / 
Będzie pachniało perfumami od niej, 
1.3 Pachniało perfumami od niej.

9./ 1.1 Nie przystoi mu płakać, 1.2 –, 1.3 Nie 
przystało mu płakać. 

Zadanie 763
1./ 1.1 Robi mi się niedobrze, 1.2 Będzie mi 

się robić niedobrze / Będzie mi się robiło 
niedobrze, 1.3 Robiło mi się niedobrze.

2./ 1.1 Podoba mi się tutaj, 1.2 Będzie mi 
się tutaj podobać / Będzie mi się tutaj 
podobało, 1.3 Podobało mi się tutaj.

3./ 1.1 Starczy nam jedzenia, 1.2 – 1.3 Starczało 
nam jedzenia.

4. / 1.1 Szczęści mi się w życiu, 1.2 Będzie 
mi się szczęścić w życiu / Będzie mi się 
szczęściło w życiu, 1.3 Szczęściło mi się 
w życiu.

5./ 1.1 Szumi mi w uszach, 1.2 Będzie mi 
szumieć w uszach / Będzie mi szumiało 

w uszach, 1.3 Szumiało mi w uszach.
6./ 1.1 Udaje mi się wszystko, 1.2 Będzie mi się 

wszystko udawać / Będzie mi się wszystko 
udawało, 1.3 Udawało mi się wszystko.

7./ 1.1 – 1.2 Ulży mi się trochę, 1.3 Ulżyło mi 
się trochę.

8./ 1.1 Wiedzie mi się nieźle, 1.2 Będzie mi się 
wieść nieźle / Będzie mi się wiodło nieźle, 
1.3 Wiodło mi się nieźle.

9./ 1.1 Zależy mi na rodzicach, 1.2 Będzie mi 
zależeć na rodzicach / Będzie mi zależało na 
rodzicach, 1.3 Zależało mi na rodzicach.

10./ 1.1 Zbiera mi się na płacz , 1.2 Będzie mi 
się zbierać na płacz / Będzie mi się zbierało 
na płacz, 1.3 Zbierało mi się na płacz.

Zadanie 764
1./ 1.1 Czuć wiosnę a. wiosną, 1.2 Czuć będzie 

wiosnę a. wiosną, 1.3 Czuć było wiosnę a. 
wiosną.

2./ 1.1 Pada śnieg, 1.2 Będzie padać śnieg / 
Będzie padał śnieg, 1.3 Padał śnieg.

3./ 1.1 Rozpada się na dobre, 1.2 – 1.3 
Rozpadało się na dobre.

4. / 1.1 Słychać hałas, 1.2 Będzie słychać hałas, 
1.3 Słychać było hałas.

5./ 1.1 – 1.2 Stanie się coś złego, 1.3 Stało się 
coś złego.

6./ 1.1 Szarpie samochodem, 1.2 Będzie 
szarpać samochodem / Będzie szarpało 
samochodem, 1.3 Szarpało samochodem.

7./ 1.1 Śmierdzi kapustą kiszoną, 
1.2 Będzie śmierdzieć kapustą kiszoną 
/ Będzie śmierdziało kapustą kiszoną, 
1.3 Śmierdziało kapustą kiszoną. 

8./ 1.1 – 1.2 Zanosi się na bójkę, 1.3 Zanosiło 
się na bójkę.

Zadanie 765
1./ 1.1 Należy jeść zdrowo, 1.2 – 1.3 Należało 

jeść zdrowo, 1.4 Należałoby jeść zdrowo.
2./ 1.1 Nie sposób zadowolić wszystkich, 

1.2 Nie sposób będzie zadowolić 
wszystkich, 1.3 Nie sposób było zadowolić 
wszystkich, 1.4 Nie sposób byłoby 
zadowolić wszystkich. 

3./ 1.1 Niepodobna ogarnąć wszystkiego, 
1.2 Niepodobna będzie ogarnąć 
wszystkiego, 1.3, Niepodobna było ogarnąć 
wszystkiego 1.4 Niepodobna byłoby 
ogarnąć wszystkiego.
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4. / 1.1 Szkoda opuścić to miejsce, 1.2 Szkoda 
będzie opuścić to miejsce, 1.3 Szkoda było 
opuścić to miejsce, 1.4 Szkoda byłoby 
opuścić to miejsce.

5./ 1.1 Trzeba odwiedzić rodziców, 1.2 Trzeba 
będzie odwiedzić rodziców, 1.3 Trzeba 
było odwiedzić rodziców, 1.4 Trzeba by 
odwiedzić rodziców. 

6./ 1.1 Warto dbać o zdrowie, 1.2 Warto 
będzie dbać o zdrowie, 1.3 Warto było dbać 
o zdrowie, 1.4 Warto by dbać o zdrowie.

7./ 1.1 Wiadomo, co się stanie, 1.2 Będzie 
wiadomo, co się stanie, 1.3 Było wiadomo, 
co się stanie, 1.4 Byłoby wiadomo, co się 
stanie.

8./ 1.1 Widać, że jest szczęśliwa, 1.2 – 1.3 
Widać było, że jest szczęśliwa, 1.4. Byłoby 
widać, że jest szczęśliwa.

9./ 1.1 Wolno mówić po cichu, 1.2 Będzie 
wolno mówić po cichu, 1.3 Było wolno 
mówić po cichu, 1.4 Byłoby wolno mówić 
po cichu.

10./ 1.1 Wypada przyjść punktualnie, 1.2 
Będzie wypadało przyjść punktualnie, 
1.3 Wypadało przyjść punktualnie, 1.4 
Wypadałoby przyjść punktualnie.

Zadanie 766 
1. pili
2. Mówili
3. myli
4. nadawali
5. narzekali
6. otwierali
7. pisali
8. rozmawiali
9. słuchali
10. zamykali

Zadanie 767
1. Ostrzegaliby
2. Przekroczyliby
3. Rozpoczynaliby
4. Rozprawialiby
5. Śmialiby się
6. Tańczyliby
7. Wyjeżdżaliby
8. Wysłaliby
9. Zauważyliby
10. Zmieniliby

Zadanie 768
1. Podarli
2. Powiedzieli
3. Powiesili
4. Przypatrywali się
5. odwieźli
6. Spalili
7. Uszyli
8. Wymienili
9. Wystrzelili
10. Zaprosili

Zadanie 769
1.1 chce ... się, 1.2 chciało ... się
2.1 chodzi ... się, 2.2 chodziło ... się
3.1 się jeździ, 3.2 jeździło się
4.1 się mieszka, 4.2 się mieszkało
5.1 się pracuje, 5.2 się pracowało
6.1 się ... produkuje, 6.2 się produkowało
7.1 robi się, 7.2 robiło się
8.1 rozmawia ... się, 8.2 się ... rozmawiało
9.1 wytwarza się, 9.2 wytwarzało się
10.1 zarabia się, 10.2 zarabiało się

Zadanie 770 
1. uczniów biega / biegało po boisku
2. dzieci choruje / chorowało na choroby 

zakaźne
3. podróżnych czeka / czekało na opóźniony 

pociąg
4. pielgrzymów idzie / szło w kierunku 

sanktuarium
5. klientów kupuje / kupowało drogie futra 

i pelisy
6. mieszka / mieszkało ... znanych polityków
7. opiekunek spaceruje / spacerowało
8. samochodów stoi / stało w zatorze na 

autostradzie
9. panów tańczy / tańczyło lepiej niż panie
10. wisi / wisiało ... sukman górali

Zadanie 771
1.1 boli mnie, 1.2 bolała mnie
2.1 brakuje mu, 2.2 brakowało mu
3.1 jest, 3.2 było
4.1 dnieje, 4.2 dniało
5.1 grzmi, 5.2 grzmiało
6.1 mdli ją, 6.2 ją mdliło
7.1 mży, 7.2 mżyło
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8.1 należy, 8.2 należało
9.1 się ochłodzi, 9.2 się ochłodziło
10.1 okaże się, 10.2 okazało się

Zadanie 772
1.1 pachnie skoszoną trawą, 1.2 pachniało 

skoszoną trawą
2.1 powodzi się nam, 2.2 powodziło się nam
3.1 przybywa wody, 3.2 przybywało ... wody
4.1 robi się nieprzyjemnie, 4.2 robiło się 

nieprzyjemnie
5.1 słychać ... nich, 5.2 nich ... było słychać
6.1 śmierdzi chemikaliami, 6.2 śmierdziało ... 

chemikaliami
7.1 wina ... ubywa, 7.2 wina ... ubywało
8.1 wystarcza pieniędzy, 8.2 wystarczało 

pieniędzy
9.1 zalatuje kuchnią, 9.2 zalatywało kuchnią
10.1 zależy jej, 10.2 zależało jej
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Zadanie 773 
1. ukrywali
2. odkrył
3. odkryły się
4. nakryła
5. ukrywał się
6. zakrywali
7. pokryła
8. przykryła
9. zakrywało
10. nakrył

Zadanie 774 
1. kroili
2. skroił
3. nakroiła
4. przekroiła
5. wykroiła
6. pokroił
7. dokrawali
8. okroiła
9. okrawały
10. okrawał

Zadanie 775
1. rozpisywała 
2. rozpisywały się
3. spisywali
4. przypisywał
5. wypisywał
6. zapisywał
7. podpisywali się
8. zapisał
9. się wypisały
10. dopisywało

Zadanie 776 
1. dopisywało
2. podpisywał się
3. odpisywał
4. dopisywało
5. przepisywała
6. opisywałem 
7. przepisywał
8. odpisywałem
9. podpisywał się
10. przepisywałem

Zadanie 777
1. spisał się
2. podpisałem
3. wypisała się
4. zapisała się
5. zapisał
6. spisał
7. wpisał
8. rozpisywałem (rozpisywałam) a. rozpisałem 

(rozpisałam)
9. zapisałem
10. wpisał

Zadanie 778
1. połączył się
2. dołączyli 
3. wyłączył
4. podłączył
5. przełączono a. przełączyli
6. dołączono a. dołączyli
7. rozłączono a. rozłączyli
8. włączył
9. wyłączył
10. załączył

Zadanie 779 
1. dobiorę
2. przybrała
3. odebrał
4. dobrał się
5. wybrała
6. obrała
7. rozebrał się
8. wybrali
9. nabrała 
10. zebrałem (zebrałam)

Zadanie 780 
1. Grałem (Grałam)
2. Grał
3. przegraliśmy (przegrałyśmy)
4. ograłeś
5. przegrały
6. przegrałeś 
7. grała
8. przegrywał
9. grał
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10. wygrał
11. grał
12. grali a. grano
13. grał
14. zagraliśmy (zagrałyśmy)

Zadanie 781
1. zagrała
2. rozegrała się
3. wygrywają
4. wygrała
5. odgrywać się 
6. nagrywa
7. wygrywa
8. rozegrał
9. się zgrała
10. gra a. grała
11. gramy
12. odegrałem (odegrałam)
13. przegrały
14. odgrywa się a. odgrywał się
15. wygrywa a. wygrywał

Zadanie 782 
1. grać
2. dograliśmy
3. zagra a. zagrał
4. zagrają a. zagrali
5. zagrał
6. nagrał
7. dograł
8. odgrywa się a. odgrywała się
9. dograł
10. wygrywa
11. zagrywa a. zgrywał
12. rozegrał
13. rozegrał się
14. grałem
15. odgrywa a. odgrywał

Zadanie 783
1. wywieźli
2. przywieźli
3. obwiózł
4. odwiózł
5. przewiózł
6. przywiózł
7. rozwiozłem a. rozwiozłam
8. wwozić
9. przywieźli

Zadanie 784
1. g
2. f 
3. a 
4. h
5. b
6. i
7. d
8. e 
9. c
10. j
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Zadanie 785
1. e
2. c
3. a
4. h
5. d
6. g
7. j
8. b
9. i
10. f

Zadanie 786
1. d
2. e
3. j
4. f
5. b
6. c
7. g
8. h
9. a
10. i 
11. l
12. k

Zadanie 787
1. i
2. a
3. d
4. g
5. f
6. h
7. l
8. e
9. k
10. c
11. j
12. b

Zadanie 788
1. anulując
2. awansując
3. tnąc
4. deportując
5. internując
6. mianując

7. okupując
8. parafując
9. potrafi ąc 
10. raniąc 

Zadanie 789
1. ratyfi kując
2. reaktywując
3. relegując
4. restytuując
5. rewindykując
6. rewizytując
7. Urlopując
8. Wydatkując
9. zwiastując

Zadanie 790 
1. zaadaptowałem (zaadaptowałam)
2. zaaresztowali
3. darowali a. pot. podarowali
4. zadedykowali
5. wyemigrowali
6. wyemitowała
7. rzad. zainaugurowaliśmy 

(zainaugurowałyśmy)
8. rzad. zainscenizowałem (zainscenizowałam)
9. zaizolowałem
10. koronowaliśmy; rzad. ukoronowaliśmy

Zadanie 791
1. debiutowałem (debiutowałam); rzad. 

zadebiutowałem (zadebiutowałam)
2. głosowaliśmy a. zagłosowaliśmy
3. zadeklarowałem (zadeklarowałam)
4. zdymisjonował
5. eksmitował a. wyeksmitował
6. zaimportowaliśmy
7. ranił a. zranił (w zn. 1. ‘skaleczyć kogoś’ 

i 2. ‘spowodować u kogoś cierpienia 
psychiczne’)

8. zreasumował 
9. zrehabilitowali
10. zrewaloryzowali

Zadanie 792
1. anulował przyjazd
2. awansował
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3. ciął nożem
4. się habilitował
5. kazał jechać
6. potrafi ł się opanować
7. przyspawał uchwyt
8. reaktywował działalność
9. ślubował wierność
10. tchnął ... ducha walki
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Zadanie 793
1. przybrała
2. wycierpiał a. nacierpiał się
3. się doczekać 
4. się dodzwoniłem
5. nakłamała
6. wymarły
7. się wyspałem a. się wyspałam
8. wytańczyłem się a. wytańczyłam się
9. wytruliśmy
10. przetrzymało

Zadanie 794
1. wybili
2. się ubawili
3. wycałował
4. nadważył
5. dotrwałem (dotrwałam)
6. domyła
7. doczytałem (doczytałam)
8. przebadał
9. doczołgali się
10. wyziębiła

Zadanie 795
1. wygubiły
2. wyginęły
3. wygasili
4. wychwalali
5. wybrudził
6. doczyścił 
7. dobudowali
8. wychwytali
9. wycięli
10. obdarował

Zadanie 796
1. wynudził się
2. przejadł się
3. wygłodniał
4. wygolił
5. przekarmiła
6. uleczyła
7. rozlokowali się
8. nagotowały
9. wyłapały
10. doprała

Zadanie 797
1. obsadziliśmy (obsadziłyśmy)
2. rozpracowali
3. wylogowali się
4. pomyli
5. pomierzyliśmy (pomierzyłyśmy)
6. wyleczył 
7. przeinterpretował 
8. przeegzaminował 
9. się ... spił
10. napracował się

Zadanie 798
1. przesterowałeś (przesterowałaś)
2. przesiałem (przesiałam) 
3. przesoliłeś (przesoliłaś) 
4. przesłuchał 
5. zeschła
6. obsadziła
7. przepytał
8. nadpłacił
9. przekłułem 
10. zanudził

Zadanie 799
1. wymyła
2. wymydliłeś (wymydliłaś)
3. obżarły
4. obsypywał
5. przeszukał
6. uśmiałem się (uśmiałam się)
7. zasłuchał się
8. dosolił
9. rozprzedał
10. wysłużył
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Zadanie 800 
1. 2
2. 6
3. 3
4. 5
5. 10
6. 7
7. 9
8. 8
9. 1
10. 4

Zadanie 801 
1. 6
2. 9
3. 5
4. 2
5. 4
6. 7
7. 8
8. 1
9. 3
10. 10

Zadanie 802 
1. 10
2. 3
3. 2
4. 6
5. 7
6. 8
7. 1
8. 9
9. 5
10. 4

Zadanie 803
1. 2
2. 1
3. 7
4. 3
5. 10
6. 9
7. 8
8. 6
9. 5
10. 4

Zadanie 804
1. 5
2. 1
3. 2
4. 3
5. 4
6. 9
7. 8
8. 6
9. 7

Zadanie 805
1. a. obwieźć, b. obwieść
2. a. odwieść, b. odwieźć
3. a. powieźć, b. powieść
4. a. przywieść, b. przywieźć
5. a. rozwieść się, b. rozwieźć
6. a. uwieźć, b. uwieść
7. a. wieść, b. wieźć
8. a. wywieźć, b. wywieść
9. a. zawieźć, b. zawieść
10. a. zwieść, b. zwieźć
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Zadanie 806
1. chudnie
2. ciągnie
3. cierpnie
4. cisną
5. gaśnie 
6. głuchną
7. marzną
8. płoną
9. pragnie
10. rosną
11. słynie
12. więdnie

Zadanie 807
1. braknie
2. cofną się
3. dmuchnie
4. dźwignie
5. kopnie
6. minie
7. odpłyną
8. pchnie
9. się ... targnie
10. wybuchnie
11. wyniknie
12. zamkniesz
13. zatrzasną 
14. zgadnie
15. zniknie

Zadanie 808
1. brakło
2. cofnął się
3. dmuchnął
4. dźwignął się 
5. kopnął
6. minęło
7. odpłynęli
8. pchnęła
9. targnął się
10. wybuchnął a. wybuchł
11. wyniknęło a. wynikło
12. zamknęłaś
13. zatrzasnął
14. zgadła
15. zniknęły a. znikły

Zadanie 809
1. naciągnął / naciągniesz
2. odciągnął / odciągniesz
3. pociągnęli / pociągniecie
4. podciągnęła / podciągnę
5. przeciągnęła / przeciągnę
6. przyciągnęła / przyciągniemy
7. rozciągnął / rozciągnę 
8. ściągnęła / ściągniesz
9. uciągnął / uciągnie
10. wciągnął / wciągnę
11. wyciągnął / wyciągnę
12. zaciągnęli / zaciągniemy 

Zadanie 810 
1. naciśnij
2. odpłyń
3. omiń
4. osiągnij
5. umknij
6. wyciśnij
7. wysuń
8. zabrnij
9. zaśnij
10. zepchnij
11. zwiń się

Zadanie 811
1. dobiegnę / dobiegł
2. nadbiegną / nadbiegli
3. obiegnie / obiegli
4. odbiegniecie / odbiegły
5. pobiegniemy / pobiegli
6. podbiegną / podbiegł
7. przebiegną / przebiegli
8. przybiegną / przybiegły 
9. Ubiegnę / ubiegli
10. wbiegnie / wbiegł
11. wybiegnie / wybiegła
12. Zabiegnę / zabiegł

Zadanie 812
1. oblegli / oblegniemy
2. polegli / polegniemy
3. się rozległ / rozlegnie się 
4. ściekła / ścieknie
5. ulegli / ulegniemy
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6. wyciekła / wycieknie
7. Zapobiegli / zapobiegną
8. przysiągł / przysięgnę 
9. się sprzysiągł / się ... sprzysięgnę
10. zaprzysiągł / zaprzysięgnie

Zadanie 813
1. narósł / narośnie
2. obrósł / obrośnie
3. odrosły / odrośnie
4. podrósł / podrośnie
5. porosła / porośnie
6. przerosła / przerośnie
7. przyrosły / przyrośnie
8. rozrosły się / się rozrosną
9. urósł / urośnie
10. wrósł / wrośnie
11. wyrosła / wyrośnie
12. zarosła / zarośnie
13. się zrosła / się ... zrośnie
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Zadanie 814 
1. krzyknę na ciebie
2. krzykniesz na niego
3. krzyknie na ojca
4. krzyknie na męża
5. krzyknie na nią
6. krzykniemy na nich
7. krzykniecie na nie
8. krzykną na mnie
9. krzykną na nas

Zadanie 815
1. krzyknęłam
2. krzyknąłeś
3. krzyknęłaś
4. krzyknął
5. krzyknęła
6. krzyknęło
7. krzyknęliśmy
8. krzyknęłyśmy
9. krzyknęliście
10. krzyknęłyście
11. krzyknęli
12. krzyknęły

Zadanie 816 
1. j
2. k
3. l
4. h
5. d
6. i
7. c
8. b
9. f
10. e
11. g
12. a

Zadanie 817 
1. fruwać
2. gwizdać
3. (hukać)
4. kichać
5. klikać
6. kopać
7. mrugać

8. sięgać
9. zerkać
10. ziewać

Zadanie 818 
1. drgać
2. dźwigać
3. klaskać
4. krzyczeć
5. miauczeć
6. mijać
7. naciskać
8. wzdychać
9. wymykać się
10. dmuchać

Zadanie 819 
1. cmoknął
2. cyknął
3. ćwierknął
4. czmychnęli 
5. dziobnął
6. kicnął
7. kucnął
8. łyknął
9. miauknął
10. mruknął
11. pisnęła
12. warknął
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Zadanie 820 
1. gdy ktoś będzie miał wkrótce 70 lat
2. gdy uzyskałem możliwość mówienia
3. kiedy ona odzyskała siły, zdrowie
4. gdy wreszcie to zrozumiałem
5. gdy to się spełni
6. kiedy za chwilę będzie godzina dwunasta
7. gdy lato się skończyło
8. jeśli ktoś pozwolił mi zabrać głos
9. jeśli odzyskam coś, sądząc się
10. gdy pogodzę się z nim
11. gdy za chwilę będą się bić
12. gdy nie mogę się z nim porozumieć
13. gdy pomidory wkrótce będą dojrzałe
14. jeśli awantury zdarzają się w domu często

Zadanie 821
1. c
2. d
3. a
4. e
5. f
6. g
7. h
8. i
9. j
10. b

Zadanie 822
1. a
2. b
3. c
4. a
5. a
6. a
7. c
8. b
9. c
10. c

Zadanie 823
1. i 
2. g
3. b
4. c
5. d
6. a

7. h
8. f
9. e

Zadanie 824
1. się dopasowały
2. się rozwidla
3. rozproszył się
4. zachwyca się
5. uciekają
6. się rozsuwa
7. sprzedano a. pot. sprzedał się
8. rozruszaj
9. rozkoszował się
10. rozbił się
11. rozpadł się
12. wypadają

Zadanie 825 
1. g
2. c
3. b
4. f
5. j
6. i
7. e
8. a
9. h
10. d

Zadanie 826 
1. j
2. a
3. h
4. d
5. b
6. c
7. f
8. e
9. g
10. i

Zadanie 827
1. d
2. b
3. i
4. h
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5. a
6. e
7. j
8. g
9. c
10. f

Zadanie 828
1. (s)kończyć okres służby wojskowej
2. jeśli coś przysporzyło komuś kłopotów, 

przykrości
3. jeśli wydało się coś wstydliwego
4. jeśli coś się (komuś) udaje lub nie udaje
5. gdy ktoś daje z siebie wszystko, co tylko 

możliwe
6. kiedy ktoś wyszedł z jakiejś niebezpiecznej 

sytuacji, nie doznając szkody
7. jeśli coś wpłynęło korzystnie na stan zdrowia 

danej osoby
8. jeśli zapomnieliśmy o czymś
9. gdy osiągnęliśmy zamierzony zysk
10. tak o kimś, kto jest osobą ważną, z którą 

należy się liczyć

Zadanie 829
1. mówić lub myśleć, co będzie w przyszłości
2. wykonywać coś, uprzedzając czyjeś prośby, 

oczekiwania, starania itp.
3. być drukowanym, wydawanym, 

publikowanym
4. ktoś w danej sytuacji okazuje się głupkiem, 

leniem
5. zdołać zachować w trudnej sytuacji 

reputację, szacunek innych
6. zaczynać / zacząć działać na szeroką skalę 

lub z większym rozmachem
7. zbliżać się do innego zawodnika jadącego 

na rowerze, samochodzie itp. i prześcigać / 
prześcignąć go

8. opierać się na pewnej tezie, zakładać coś; 
przyjmować to założenie jako podstawę 
swojego rozumowania

9. zostawać / zostać ujawnionym, ogłoszonym 
publicznie

10. coś kończy się dla kogoś w jakiś sposób

Zadanie 830 
1. d
2. j
3. b

4. e
5. a
6. h
7. i
8. f
9. g
10. c

Zadanie 831 
1. g
2. i
3. h
4. f
5. j
6. d
7. e
8. c
9. b
10. a

Zadanie 832 
1. c
2. f
3. h
4. b
5. d
6. i
7. g
8. e
9. a
10. j

Zadanie 833
1. c
2. b
3. c
4. a
5. c
6. b
7. b
8. b
9. a
10. b

Zadanie 834 
1. iść
2. wejść
3. wychodzić
4. przychodzić
5. przejść
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6. dochodzić
7. odchodzić
8. przechodzi
9. wychodzić 
10. wychodzić

Zadanie 835 
1. i
2. e
3. h
4. d
5. b
6. a
7. g
8. c
9. j
10. f
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