
 
ROBIĆ z prefiksami – ćwiczenia  

(wersja dla studenta) 
 

1. Proszę wstawić odpowiedni prefiks (wy-, za-, prze-, itp.):  
 
0. W zeszłym miesiącu firma …….robiła mniej pieniędzy, niż zwykle. (ZArobiła) 

 
1. Janek, co ty ………rabiasz?! 

 
2. Kasia pracuje tutaj dopiero 3 miesiące, a już ………rabia więcej od swojego 

męża. 
 

3.  Przez dłuższy czas byłem za granicą i teraz muszę ………robić zaległości w 
pracy. 

 
4. Dostałam spódnicę od cioci, ale muszę ją …………robić, bo jest za szeroka. 

 
5. Muszę …………..robić dodatkowe klucze dla koleżanki, bo teraz będziemy 

razem mieszkać. 
 

6. Madziu, czy ……..robiłaś już zadanie domowe na jutro? 
 

7. Na początku Adaś w szkole był bardzo nieśmiały, ale teraz ………..robił się i 
jest naprawdę świetnym uczniem. 

 
8. Coś ty najlepszego ……………..robił? 

 
9. Prezes dużej korporacji trafił za kratki, ponieważ …………robił bardzo ważne 

dokumenty. 
 

10. Niestety, zarabiam za mało, żeby się utrzymać, więc ………rabiam po 
godzinach. 

 
11. Ta firma od pokoleń ………….rabia naturalne produkty z miodu. 

 
12. Uważaj na Mirka, potrafi …………robić człowieka w niejedną aferę! 

 
13.  Kowalski ……….robił się majątku pracując w Ameryce. 

 
14. Ale dziś się …….robiłem! Muszę się położyć. 

 
15. Nie …………….robiłem sobie jeszcze zdania o nowej szefowej. 

 
Odpowiedzi: 
1. WY-, 2. ZA-, 3. NAD-, 4. PRZE-, 5. DO-, 6. OD-, 7.  WY-, 8. NA-, 9.  POD-, 10.  
DO-, 11. WY-, 12. W-, 13. DO-, 14. NA-, 15. WY-.  
 
 



 
GRA 

Ta gra jest doskonałą okazją do powtórzenia form „robić” z prefiksami. Jeśli masz 
możliwość, zagraj z kimś z użyciem pionków i kostki do gry. Jeśli nie, dopisz swoje 
odpowiedzi. 
 

1. Kiedy nie 
odrobię zadania 
domowego…. 

2. Kiedy wreszcie 
dorobię się fortuny… 

3. Kiedy 
wyrobię sobie 
o kimś zdanie… 

6. Szukam 
firmy, która 
wyrabia…. 

5. Jeżeli ktoś wrabia 
innych……. 

4. Kiedy 
narobię się 
strasznie…. 

7. Najlepszym 
sposobem żeby 
dorobić do 
pensji… 

8. Czy kiedyś coś 
podrobiłeś/podrobiłaś? 

9. Dorabiam 
klucze….. 

12. Czasem coś 
muszę 
przerobić, np…. 

11. Nadrabiam 
zaległości… 

10. Gdybym 
zarabiał / 
zarabiała 
więcej… 

 
 

 
 


