
REKCJA CZASOWNIKA – B2 
(wersja dla studenta) 

 
 To ćwiczenie jest świetną okazją do powtórzenia  rekcji czasownika (z 
dopełniaczem,  celownikiem, biernikiem i narzędnikiem). 
 
1. Proszę wstawić odpowiednią formę rzeczownika lub przymiotnika: 
 

0. Martwię się ………………………………….tą sprawą. (ta sprawa) 
 

 
1.  ………………………………………..…………………………… w końcu wybrałaś? (który but – 

l. mn. ) 
 
2. Z uwagą słuchaliśmy ………………………………………………………  z tym znanym 

sportowcem. (ostatni wywiad) 
 

3. Byliśmy zaskoczeni ………………………………………………………………. w tej kwestii. 
(twoje stanowisko) 

 
4. Pamiętaj, żeby bronić ………………………………………………………………… (swoja racja 

– l. mn.) 
 

5. Idealny pracownik naszej firmy cechuje się 
………………………………………………………………….(wysoka kultura osobista). 

 
6. Na zajęciach używam ……………………………………………………… (kolorowa plansza) 

 
7. Taka kurtka na pewno przyda się …………………………………………………………….. 

(mój syn) 
 

8. Oddaj wreszcie …………………………..………………………….. do biblioteki!! (ta 
książka) 

 
9. Odwiedziliśmy ……………………………………………………………. z okazji imienin 

Kazika. (nasz sąsiad – l. mn.) 
 

10. Znam ………………………………………..……………………. (ten człowiek – l. mn.) 
 

11. Ten student odznacza się ……………………………………………………. (wyjątkowa 
zdolność – l. mn.) 

 
12. Za chwile wyjaśnimy ……………………………………………………….……. (ta kwestia). 

 
13. Kasia zjednuje sobie ludzi ……………………………………………………… słuchania. 

(umiejętność) 
 

14.  Zauważyłam ………………………………………………. czekającego pod drzwiami. 
(znajomy listonosz) 

 



15. Wierzę, że wystarczy ci …………………..……  i ………………… żeby to zrobić. (czas, 
siła) 

 
16. Kobieta wyróżniała się w tłumie ………………………………………………….. (długie 

włosy). 
 

17. Miałem ważny telefon, więc musiałem przerwać 
………………………………………………………….. (narada). 

 
18. Czy lubicie …………………………………………….……………………………. (wasz 

nauczyciel)? 
 

19. Obawialiśmy się ……………………………………………….. (taka reakcja) 
 

20. Czy może pani jeszcze raz wyjaśnić …………………………………….. (to zagadnienie 
– l. mn.) 

 
21. Chcę zmienić pracę i dlatego szukam ……………………………………………………………. 

(nowa posada) 
 

22. Co daliście ……………………….…………………………… na urodziny? (babcia Monika) 
 

23. Od swoich pracowników oczekuję ……………………………………………………………… 
(duża elastyczność) 

 
24. Obiecałam …………………………………………………………….., że wpadnę do nich po 

zajęciach. (mój rodzic – l. mn.) 
 

25. Boję się …………………………………………………………………. (zamknięte 
pomieszczenie) 

 
26. Dzieci z uwagą przyglądały się …………………………………………………………… (nowy 

nauczyciel). 
 

27. I proszę, przypomnij ……………….…………………………… o naszym spotkaniu. 
(Magda) 

 
28. Zazdroszczę ……………………………………………………………… takich ocen! (mój 

kolega) 
 

29. Ufam nawet ……………………………………………………., których nie znam. (ten 
człowiek – l. mn.)  

 
30. Żal mi ………………………………………………………………….. (ta kobieta) 

 
31. Zebranie zakończyło się …………………………………………………………….. (miła 

pogawędka). 
 

32. Nowy szef działu przedstawił się …………………………………………………………………… 
(swój pracownik – l. mn.) 



 
33. Kiedy mieszkałem za granicą brakowało mi 

……………………………………………………………… (mój przyjaciel – l. mn.) 
 

34. Nie wierz nigdy …………………………………………………………., to bardzo dwulicowy 
człowiek. (Adam) 

 
35. Ta pasta zapobiega …………………………………………………………………………. 

(parodontoza). 
 
 

36. Uwielbiam uczyć się ……………………………………………………………………… (język obcy 
– l. mn.) 

 
37. Przedstawiliśmy ………………………………………………………………….. naszą najnowszą 

ofertę. (stały klient – l. mn.) 
 

38.  Zapomnieliśmy …………………………………………………………! (twój laptop) 
 

39. Przekaż proszę ……………………………………….. pozdrowienia od nas. (Kowalski – l. 
mn.) 

 
40. Ola spodziewa się ……………………………………………………………… (kolejne dziecko) 

 
41. Przy pisaniu zadania proszę  korzystać ze ……..………………………  i 

……………………………….. (słownik, encyklopedia) 
 

42. Do przygotowania tego deseru potrzebujemy …………………………………, 
……………………………………………. i ………………………………………………….. (orzech 
laskowy – l. mn., dojrzała nektarynka – l. mn., bita śmietana) 

 
43. Zrobiliśmy wielką niespodziankę …………………………………………………… (pan 

profesor) 
 

44. Spróbuj ………………………………………………… ! (mój barszcz) 
 

45. Bank udziela także …………………………………………………… (kredyt hipoteczny – l. 
mn.). 

 
 

Przyg.: Joanna Główczyńska 
 
 


