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PRZYIMKI – BIERNIK (B2 / C1) 

 

PRZYIMKI ŁĄCZĄCE SIĘ Z BIERNIKIEM 

 

1. Proszę uzupełnić poniższe zdania przyimkami z ramki: 

 

przez x4    na   o    ponad x2    w   za x4       bez względu na     

ze względu na    w zamian za         z uwagi na 

 

1. Żeby dojść do ulicy Floriańskiej musisz przejść …………….. Rynek. 

2. Pani Lucyna wynajmuje mieszkanie studentce ……………………………….. 

sprzątanie. 

3. Sąsiedzi z góry hałasowali ……………………..….. całą noc!! 

4. Mam od jutra urlop i wyjeżdżam …………… dwa tygodnie na Kubę. 

5. Pojedziemy na działkę …………………………………………………………. pogodę. 

6. Na przejściu dla pieszych trzymam dzieci ………………………. ręce. 

7. Rozmowa ……………………….…… telefon komórkowy podnosi 

temperaturę mózgu o kilka stopni. 

8. Przepraszamy………………………spóźnienie, to ……………………………………….. 

korki. 

9. Zapłaciliśmy ……………………………. zakupy ……………………….. 500 zł. 

10. Jestem starszy …………………………..…….. rok od mojej siostry. 

11. Na łodziach obowiązywał zakaz wychylania się 

……………………………….. bezpieczeństwo pasażerów. 

12.  Przyjadę do was ……………………………………. piątek. 

13. Nie poszliśmy w góry ………………………………………………… ulewę. 

14. Nie zrobię tego, to ………………………. moje siły. 

15. …………………………………….... tydzień jest nasza rocznica ślubu. 
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PRZYIMKI ŁĄCZĄCE SIĘ  Z BIERNIKIEM  

I INNYM PRZYPADKIEM 
 

MIĘDZY + biernik: Włożyłam fakturę między dokumenty. 

MIĘDZY + narzędnik: Przedszkole znajduje się między blokami. 

 

NA + biernik: Odłóż książki na półkę. (ruch) 

NA + miejscownik: Książki leżą na półce. (statycznie) 

 

NAD + biernik: Latem lubię jeździć nad rzekę. (ruch) 

NAD + narzędnik: Latem często odpoczywam nad rzeką. (statycznie) 
 

O + biernik: Poproszę o tę książkę. 

O + miejscownik: Rozmawialiśmy o tej książce. 

 

PO + biernik: Idę do sklepu po pieczywo. / Idę do baru po obiad. 

PO + miejscownik: Spotkajmy się po obiedzie. 

 

POD + biernik: Mój kot często wchodzi pod łóżko. (ruch) 

POD + narzędnik: Mój kot często śpi pod łóżkiem. (statycznie) 

 

PONAD + biernik: Helikopter wzbił się ponad miasto. 

PONAD + narzędnik: Ponad miastem latały helikoptery.  

 

POZA + biernik: Wyjechaliśmy poza miasto. (ruch) 

POZA + narzędnik: Jesteśmy poza miastem. (statycznie) 

 

PRZED + biernik: W środku było duszno, wiec wyszliśmy przed sklep. 

(ruch) 

PRZED + narzędnik: Jesteśmy przed sklepem. (statycznie) 

 

W + biernik: Jedziemy w góry. (ruch) 

W + miejscownik: Byliśmy w górach. (statycznie) 

 

ZA + biernik: Musimy przejść za budynek. (ruch) 

ZA + narzędnik: Nie widziałam go, bo stał za budynkiem. (statycznie) 
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2. Proszę uzupełnić zdania, wpisując odpowiednią formę rzeczownika: 

 

1. Znalazłam to zdjęcie między ………………………………….(książka, l. mn.) 

2. Włóż proszę ten słownik między …………………………….(książka, l. mn.) 

3. Spieszę się, bo idę na ………………………………….……………..(uniwersytet) 

4. Studiowałem na ……………………………………..……….……………..(uniwersytet) 

5. Dbaj o ……………………..……………………………………………………………. (zdrowie) 

6. Czytam ciekawy artykuł o ………………………………………………. (zdrowie) 

7. Po ……………………………………………………. to robisz? (co) 

8. Po ……………………………………………………. poznałaś ten dom?  (co) 

9. Pies wszedł pod ……………………………………………………………………. (schody) 

10. Pies leży pod ……………………………………………………………. (schody) 

11.  Balon leciał ponad …………………………………………………….. (chmura, l.mn.) 

12. Balon wzbił się ponad …………………………………….. (chmura, l.mn.) 

13. Oblałam egzamin na prawo jazdy, bo wyjechałam poza 

……………………………………………. (wyznaczony plac) 

14. Z braku miejsca zaparkowałem poza ………………………………………. 

(wyznaczony plac) 

15. Zatrzymaj się przed ……………………………………………… (pływalnia) 

16. Wyjdź przed ……………………………………………… (pływalnia) 

17. Ferie spędziliśmy w ………………………………………………………….(Alpy) 

18. Jedziemy w ………………………………………………………………….(Alpy) 

19. Szkoła jest za …………………………………………………… (sąd) 

20. Musi pani przejść za …………………………………………. (sąd) 

Przyg.: Joanna Głóczyńska 
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Odpowiedzi: 

Zadanie 1. 

1. przez, 2. w zamian za, 3. przez, 4. na, 5. bez względu na, 6. za, 7. przez, 8. za, 

przez, 9. za, ponad, 10. o, 11. z uwagi na, 12. w, 13. ze względu na, 14. ponad, 15. 

za. 

 

Zadanie 2. 

1. książkami, 2. książki, 3. uniwersytet, 4. uniwersytecie, 5. zdrowie, 6. zdrowiu, 

7. co, 8. czym, 9. schody, 10. schodami, 11.  chmurami, 12. chmury, 13. wyznaczony 

plac, 14. wyznaczonym placem, 15. pływalnią, 16. pływalnię, 17. Alpach, 18. Alby, 19. 

sądem, 20. sąd. 


