
CZASOWNIK – ĆWICZENIA (B2 / C1) – ciąg dalszy  
(materiały dla studentów) 

 
Ćwiczenie to okazja do powtórzenia rekcji czasowników. Na początku 

znajduje się prezentacja kilku przykładów z ich użyciem w zdaniu, następna część 
to ćwiczenia.  Skróty w nawiasach oznaczają nazwy przypadków (narz. = narzędnik, 
dop. = dopełniacz, biern. = biernik, cel. = celownik, miejsc. = miejscownik). 

 
1. (być) uprzedzony DO kogoś / DO czegoś (+dop.)  
* Dlaczego jesteście uprzedzeni do tych ludzi? 
* Do kogo jesteś uprzedzony? 
 
2. (być) dumny Z kogoś / Z czegoś (+dop.) 
* Jesteśmy dumni z naszego syna. 
* Z czego jesteś dumna? 

 
3. a). (być) dobry/świetny…Z czegoś (+dop.)–(przedmioty w szkole) 
* W szkole byłem dobry z matematyki. 
* Z czego są dobrzy ci uczniowie? 
 

b). (być) dobry/świetny… W czymś (+miejsc.) –(uzdolnienia, praca…) 
* Ona jest świetna w obsłudze klientów! 
* W czym jest dobry Wiktor? 
 
4. martwić się O kogoś / O coś (+biern.) 
* Nie martw się o mnie, dam sobie radę! 
* O co się martwisz? 
  
5. coś zależy OD kogoś / OD czegoś (+dop.) 
* To zależy od wielu czynników.  
* Od kogo zależy ta decyzja? 

 
6. zaczynać / zacząć coś (+biern.) OD czegoś (+dop.) 
* Zacznijmy lekcję od sprawdzenia zadania domowego. 
* Od czego tu zacząć? Tyle jest do opowiedzenia! 
  
7. tęsknić ZA kimś / ZA czymś (+narz.) 
* Bardzo tęsknię za moją ojczyzną. 
* Za kim z rodziny najbardziej tęsknisz? 

 
8. czekać / zaczekać NA kogoś / NA coś 
* Niecierpliwię się, gdy czekam na autobus. 
* Na kogo tu czekacie? 
 
9. narzekać NA kogoś / NA coś 
* Nie narzekaj na Anię, nie jest tak złośliwa, jak mówisz. 
* Na co narzekają Polacy? 
 
10. obrażać / obrazić się NA kogoś / NA coś (+biern.) O coś (+biern.) 
* Michał obraził się na cały świat. 



* Obraziłam się o to na Pawła. 
* Na kogo oni się obrazili? 
* O co się znów obrażasz?! 
 
11. korzystać/skorzystać Z czegoś (+dop.) 
* Coraz więcej ludzi korzysta z Internetu. 
* Z czego pan korzystał pisząc tę pracę? 

 
12. mieć problem / kłopot Z kimś / Z czymś (+narz.) 
* Mamy problemy z dziećmi. 
* Z czym masz kłopot? 

 
13. mieć wpływ NA kogoś / NA coś (+biern.) 
* Nie miałam wpływu na ich postępowanie. 
* Na kogo masz największy wpływ w pracy? 
 
14. zachęcać / zachęcić DO czegoś (+dop.) 
* Zachęcam was do systematycznej nauki. 
* Do czego zachęciła cię pani w sklepie? 
 
15. (być) przekonany O czymś (+miejsc.) 

* Jestem o tym przekonana. 
* O czym jesteście przekonani? 
 
 

 
ĆWICZENIA 

 
1. Proszę utworzyć odpowiednią formę: 
 
0. Jestem z ……TEGO…………………………………… dumna. (to) 
 

1. Codziennie korzystam z …………………………………………………………………. (ta książka 

– l.mn.) 

2. Ci menadżerowie mają duży wpływ na ……………………………………………… (swój 

pracownik – l. mn.) 

3. W Anglii najbardziej tęskniłem za ……………………………………………………. (polskie 

jedzenie) 

4. Na studiach byłem dobry z ……………………………………………………………… (język 

hiszpański) 

5. Spotkanie zaczęło się od ……………………………… na temat podwyżek. (rozmowa 

– l. mn.) 

6. Kuba strasznie narzeka na …………………………… w pracy. (atmosfera) 

7. Martwię się o ………………………………………………………………..(mój dziadek) 



8. Jestem uprzedzona do ……………………………………………. w białych skarpetkach. 

(mężczyzna) 

9. Jestem bardzo dumna z ………………………………………………………………… (twoje 

osiągnięcie – l.mn.) 

10. Jarek zawsze był świetny w …………………………………..(pływanie) 

11.  Proszę, nie obrażaj się o …………………….. na………………………. (to; ja) 

12. Czekam na …………………….. (wielka miłość) 

13. Mamy problemy z ……………………………………………….. (sąsiad) 

14. Jesteśmy przekonani o ………………………………………. Roberta wobec 

przełożonych (lojalność). 

15. Niskie ceny zachęcały do ………………………………………………… (duże zakupy).  

 
2. Proszę połączyć słowa z pierwszej i drugiej kolumny tak, żeby tworzyły logiczną 
całość: 
 
0. On jest uprzedzony….. 
 

x. ….do blondynek. 

1. Rezultat zależy… a. … o tym, że to dobry wybór. 

2. Jesteśmy dumni…. b. …. gramatyki. 

3. Kamila jest świetna w….. c. … od tego miejsca. 

4. Nie jestem dobry z…. d. …na wszystko i wszystkich! 

5. Martwimy się… e. …. telefonu? 

6. Nie mam czasu czekać…. f. ……….od naszej współpracy. 

7. Rzadko spotykam obcokrajowców 

uprzedzonych… 

g. … na swoich rodziców. 

8. Zacznij czytać… h. …z twoich sukcesów. 

9. Będę tęsknić… i. … na niego. 

10. Jestem przekonany… j. …na tę decyzję. 

11. Nie narzekaj już…. k. …. bieganiu na orientację. 

12. Nastolatki często obrażają się.. l. …do tego wyjazdu. 

13. Czy mogę skorzystać…. Ł. …do Polaków. 

14. Mam problem…. m. … o przyszłość. 

15. Nie miałem wpływu… n. … z końcówkami. 

16.Zachęcam cię… o. …za Krakowem. 

 



GRA 
 
Ta gra jest doskonałą okazją do powtórzenia rekcji czasowników. Jeśli masz 
możliwość, zagraj z kimś z użyciem pionków i kostki do gry. Każdy z graczy musi 
zbudować zdanie z czasownikiem i użyć odpowiedniego przyimka i formy po nim. 
Jeśli nie możesz zagrać z kimś, napisz zdania. 
 

1. 
ZACHĘCAĆ/ 
ZACHĘCIĆ 

 

2. 
MIEĆ KŁOPOT 

3. 
MIEĆ WPŁYW 

4. 
KORZYSTAĆ/ 
SKORZYSTAĆ 

8.OBRAŻAĆ SIĘ/ 
OBRAZIĆ SIĘ 

7. 
(być) UPRZEDZONY 

6. 
coś 

ZALEŻY 

5. 
(być) 

DUMNY 

9. 
(być) DOBRY 

 

10. 
MARTWIĆ SIĘ 

11. 
CZEKAĆ/ 

ZACZEKAĆ 

12. 
ZACZYNAĆ/ 

ZACZĄĆ 

13. 
 

TĘSKNIĆ 

14. 
(być) PRZEKONANY 

15. 
NARZEKAĆ 

16. 
(być) DOBRY 

 
 
 
 


