
WOZIĆ – WIEŹĆ + prefiksy (ĆWICZENIA B2) 
(wersja dla studenta) 

 
1. Proszę uzupełnić poniższe zdania odpowiednimi czasownikami: 
 
0. Z ostatniej podróży Marcin……………………..… wiele ciekawych pamiątek. 
(przywiózł) 
 

1. Mój kuzyn pracuje w hurtowni i ………………………………………. towar do sklepów. 

2. Możesz mnie ……………………………………… do przychodni? Źle się czuję i nie chcę 

jechać tramwajem. 

3. Chcielibyśmy pojechać na wycieczkę po mieście. Tu niedaleko jest 

przystanek autobusu, który ………………………………………. turystów po 

najciekawszych miejscach Krakowa. 

4. Ziemia w naszym ogrodzie jest niezbyt dobra, dlatego 

…………………………………………….. ją co roku. 

5. Wczoraj byliśmy na grzybach i …………………………………………. pełny kosz 

prawdziwków. 

6. Stare i niepotrzebne rzeczy musimy ……………………………………….. na śmietnik. 

7. Kolega pomógł mi ………………………………………………………. nowe meble ze sklepu 

do mieszkania. 

8. W czasach komunizmu ludzie często ………………………….. do kraju rzeczy, 

których nie można było kupić w Polsce. 

9. Jestem instruktorem jazdy konnej i uczę także jak 

………………………………………….. koniem. 

10. Po seansie znajomi …………………………………………… mnie do domu. 

 
2. GRA 
Ta gra jest doskonałą okazją do powtórzenia form wozić / wieźć z prefiksami. Jeśli 
masz możliwość, zagraj z kimś z użyciem pionków i kostki do gry. Jeśli nie, wpisz 
poprawne formy. 
 
1. Szkołą zmienia 
siedzibę i po 
lekcjach będziemy 
……………………. 
książki na nowe 
miejsce. 

2. Jak często trzeba 
zwozić / nawozić / 
przewozić ziemię na 
działce? 

3. W tym tygodniu 
nasza firma 
………………… 
najnowsze katalogi 
do mieszkań  
klientów. 



4. Przed blokiem 
spotkałem kolegę z 
pracy i 
zaproponował, że 
mnie podwiezie / 
rozwiezie / 
przewiezie. 

5. Z wakacji 
…………….….. moim 
siostrzenicom 
prezenty i słodycze. 

6. Czy (wy) 
…………..…………….. 
kiedyś coś 
nielegalnie do 
kraju? 

7. Spotkanie 
przedłużyło się 
trochę, ale Ania 
przewiozła / 
wwiozła / 
podwiozła mnie do 
domu. 

8.  Nasi goście byli 
zachwyceni, kiedy 
……………………………… 
ich po Małopolsce. 

9. Musimy wwieźć / 
wywieźć / 
przywieźć z 
magazynu 
niepotrzebne 
maszyny. 

 

 
Odpowiedzi: 
Zadanie 1. 
1. rozwozi, 2. podwieźć, 3. obwozi, 4. nawozimy, 5. przywieźliśmy, 6. wywieźć, 7. 
przewieźć, 8. wwozili/przywozili, 9. powozić, 10. odwieźli. 
 
Zadanie 2. 
1. przewozić, 2. nawozić, 3.  rozwozi, 4. podwiezie, 5. przywożę, 6. wwieźliście, 7. 
podwiozła, 8. obwieźliśmy, 9. wywieźć. 
 


