
 1 

CZASOWNIK – ĆWICZENIA (B2 / C1) 
 

Poniższe ćwiczenie ma na celu przypomnienie i utrwalenie rekcji 

czasowników. Na początku znajduje się prezentacja kilku przykładów z ich 

użyciem w zdaniu, następna część to ćwiczenia.  W podobny sposób można 

opracowywać dla studentów słownictwo z artykułów, czy z lekcji. Skróty w 

nawiasach oznaczają nazwy przypadków (narz. = narzędnik, dop. = dopełniacz, 

biern. = biernik, cel. = celownik, miejsc. = miejscownik) 
 

 

1. zastanawiać / zastanowić się NAD czymś (+ narz.) 

* Zastanów się nad tą propozycją. 

* Nad czym się zastanawiasz? 

 

2. tłumaczyć / przetłumaczyć Z (jakiego? +dop.) NA (jaki? +biern.) 

* Na zajęciach tłumaczyliśmy artykuł z hiszpańskiego na polski. 

* Z jakiego języka został przetłumaczony ten tekst? 

* Na jakie języki przetłumaczono „Quo vadis” Sienkiewicza? 

 

3. (być) wdzięczny komuś (+cel.) ZA coś (+biern.) 

* Jestem ci bardzo wdzięczny za pomoc. 

* Za co jesteś wdzięczna swoim rodzicom?  

 

4. (być) przyzwyczajony DO czegoś (+dop.) 

* Nie jestem przyzwyczajona do wstawania o szóstej. 

* Do czego byłaś przyzwyczajony w szkole? 

 

5. (być) znany Z czegoś (+dop.) 

* Andrzej jest znany z doskonałej organizacji pracy. 

Z czego znani są Francuzi? 

 

6. przepraszać ZA coś (+biern.) 

* Przepraszam za spóźnienie. 

* Za co ty mnie przepraszasz? Nie ma o czym mówić! 

 

7. przypominać/przypomnieć O czymś (+ miejsc.) 

* Przypomnij mi proszę o tej książce. 

* O czym sobie przypomniałaś? 
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8. mieć zaufanie DO kogoś (+ dop.) 

* Mam stuprocentowe zaufanie do mojego męża. 

* Do kogo nie masz zaufania? 

 

9. pozwalać / pozwolić sobie NA coś (+biern.) 

* W tym roku nie mogę sobie pozwolić na wczasy za granicą. 

* Na co nie możesz sobie pozwolić w pracy? 

 

10. pozwalać / pozwolić komuś NA coś (+biern.) 

* Nie pozwalamy dzieciom na jedzenie czekolady przed obiadem. 

* Na co nie pozwalasz swoim przełożonym? 

 

11. kłócić się / pokłócić się O coś (+bier.) Z kimś (+ narz.) 

* Nie kłóćcie się już o to!! 

* O co pokłóciliście się z Jackiem? 

 

12. (być) odpowiedzialny ZA kogoś / coś (+bier.) 

* Na tym oddziale za pacjentów jest odpowiedzialny doktor Wilczek. 

* Za co jesteś odpowiedzialny w firmie? 

 

13. zgadzać się/zgodzić się na coś (+bier.) 

* Zgodziliśmy się na ten wyjazd. 

* Na co nie zgodził się Janusz? 

 

14. zgadzać się/zgodzić się z kimś / czymś (+ narz.) 

* Nie zgadzam się z moim przedmówcą. 

* Z czym się nie zgadzasz w tej umowie? 

 

15. denerwować się zdenerwować się na kogoś / coś (+bier.) 

* Ale się na ciebie zdenerwowałem! 

* Na co się tak denerwujesz? 
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ĆWICZENIA 

 

1. Proszę utworzyć odpowiednią formę: 

 

0. Ten klub jest znany z……DOBREJ…MUZYKI………(dobra muzyka) 
 

1. Jestem ci bardzo wdzięczny za ………………..…………… (ten prezent). 

 

2. Nie mam zaufania do ………………………………, których nie znam. (pies) 

 

3. Marta łatwo denerwuje się na ………………………………………., którzy się 

spóźniają. (człowiek) 

 

4. W tym roku nie możemy pozwolić sobie na …………………………………….. 

nowego mieszkania. (kupno) 

 

5. Długo zastanawiałem się nad …………………………………..………………. 

(twoja propozycja). 

 

6. Z ……………………………… znany jest Paryż? (co) 

 

7. Pokłóciliśmy się z ………………………………………… o ………………., kto ma 

prowadzić samochód. (Wiktor; to) 

 

8. Dlaczego nie przypomniałaś mi o………………………………………….? (ta 

audycja) 

 

9. Juan tłumaczy dokumenty z ……………………………………………… na 

……………………………………………… (język rumuński; portugalski) 

 

10. Jesteśmy przyzwyczajeni do ……………………………………………….. 

do pracy. (długi dojazd – l.mn.) 

 

11. Nie pozwalamy akwizytorom na …………………………………………. 

(roznoszenie) ulotek w naszym bloku. 
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12.  Czy zgadzacie się z ………………………………………………………… w tej 

kwestii? (Monika) 

 

13. To nie ja jestem odpowiedzialny za ………………………………………  

dla nowych sekretarek. (szkolenie – l.mn.) 

 

14. Nie zgadzam się z ……………………………………… (ty). 

 

15. Przepraszam was za ………………………………………………… (kłopot). 

 

 

2. Proszę wpisać odpowiedni przyimek: 

 

1. Ostatnio dość często denerwuję się ……………….. mojego kolegę. 

2. Nie mogę się zgodzić ………………………. taką tezą. 

3. Artysta nie pozwolił ………………….. robienie zdjęć jego pracom. 

4. Dobrze, że mi ……………….tym przypomniałaś, całkiem zapomniałam! 

5. Rodzice nie zgodzili się …………………… wyjazd dzieci pod namioty. 

6. - Przepraszam ……………….. problem.  

- Daj spokój, nie ma o czym mówić. 

7. W samorządzie klasowym byłem odpowiedzialny ……………… 

zbieranie pieniędzy. 

8. Nie mam ochoty na imprezę w sobotę, ale obiecuję, że jeszcze 

się ……………… tym zastanowię. 

9. Zaoszczędziliśmy trochę pieniędzy i możemy pozwolić sobie 

……………. dłuższe wakacje. 

10. Nigdy jeszcze nie tłumaczyłam …………….. niemieckiego 

…………… angielski, ale spróbuję. 

11.  Polska znana jest ………………………. pięknych kobiet. 
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12. Nie mogę przyzwyczaić się …………………. życia w mieście. 

13. Kłócisz się  ……………….. mną ………………… byle co!! 

14. Jestem bardzo wdzięczna ………………… tę przysługę. 

15. Polacy mają coraz większe zaufanie ………………… premiera. 

Przyg.: Joanna Główczyńska 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1. 

1. ten prezent, 2. psów, 3. ludzi, 4. kupno, 5. twoją propozycją, 6. czego, 7. 

Wiktorem, to, 8. tej audycji, 9. języka rumuńskiego, portugalski, 10. długich 

dojazdów, 11. roznoszenie, 12. Moniką, 13. szkolenia, 14. tobą, 15. kłopot. 

 

Zadanie 2. 

1. na, 2. z, 3. na, 4. o, 5. na, 6. za, 7. za, 8. nad, 9. na, 10. z, na, 11. z, 12. do, 13. ze, 

o, 14. za, 15. do.     

 

 

3.  Zadanie to można przeprowadzić w formie gry z pionkami i kostką, 

albo w formie rozmowy w parach (wtedy proponuję wyciąć pytania). 

 

 

1.O co i Z kim 

pokłóciłeś/pokłóciłaś się 

najpoważniej w życiu? 

2. NAD czym się często 

zastanawiasz? 

4. ZA co jesteś 

wdzięczna przyjaciołom, 

albo rodzinie, albo… 

3. DO kogo masz 

zaufanie? 

5. NA kogo się łatwo 

denerwujesz? 

 

6. Z czym się nie 

zgadzasz? 

8. Przypomnij mi O 

czymś. 

7. NA co nie pozwalali 

uczniom Twoi 
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 nauczyciele? 

9. NA co i kiedy się nie 

zgadzasz? 

 

10. Czy musisz mnie ZA 

coś przeprosić? 

12. NA co mogłeś/ 

mogłaś sobie pozwolić 

ostatnio? 

11. ZA kogo / ZA co 

jesteś odpowiedzialny/ 

(-a)? 

13. Z czego znany jest 

Twój kraj? 

 

14. Z jakiego języka NA 

jaki można coś 

przetłumaczyć? 

15. DO czego jesteś 

przyzwyczajony/ (-a)? 

 

16. DOWOLNE 

PYTANIE 

 

 


