
 1 

PRZYIMKI – DOPEŁNIACZ (B2 / C1) 

 

1. Proszę wpisać brakujące przyimki: 

 
0. Piję tylko kawę ….. cukru. (BEZ) 

 

1. Wezmą tylko książki ………. Magdy i możemy wychodzić. 

 

2. Nie chce mi się iść …….... pracy. 

 

3. …….... przyszłego tygodnia zaczynamy remont. 

 

4. Na drugim roku studiów Wojtek mieszkał …….... dziadka. 

 

5. Dziś wyjątkowo lekarz przyjmował pacjentów …….…. drugiej …….. siódmej. 

 

6. Zabraliśmy wszystko, ……….…….. dokumentów. 

 

7. Krzesła stały ………….…… stołu. 

 

8. Podróż ……… Krakowa ………… Gdańska trwa osiem godzin. 

 

9. ………….. wątpienia to był najlepszy film, jaki ostatnio widziałem. 

 

10. Mieszkam ………. nowego basenu. 

 

2. Proszę uzupełnić zdania przyimkami z ramki: 

 

obok    z     do    do    od    od    dla    u    spod     około    sprzed 

 

0. Na przyjęciu siedziałam ………….. Piotrka. (OBOK) 
 

1. Nie miałam ochoty na spotkanie z ciocią, ale poszłam ……….. 

świętego spokoju. 

2. ………………. czego to służy? 

3. Grupa liczyła ……… 20 osób. 

4. Samochód z piskiem opon odjechał ……………….. budynku. 

5. Muszę zażyć tabletkę ……….. bólu głowy. 
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6. Eksponaty na wystawie pochodziły ze wsi ………… Krakowa. 

7. ……………. czego są zrobione te figurki? 

8. Darek złamał dwa palce …….. nogi. 

9. Co pijesz ……… obiadu? 

10. To świetny specjalista ………. marketingu i reklamy. 

 

3. Proszę przekształcić zdania, używając podanego przyimka. 

 

0. Już dwa lata nie mieszkam w Anglii. 
od ………………………………………………….. Od dwóch lat nie mieszkam w Anglii. 
 

1. Wiem o tym, bo przeczytałam w gazetach. 

z ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Gdybyście czegoś potrzebowały, zadzwońcie. 

w razie ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Płaszcz był cały mokry, bo padał deszcz, a ja nie miałam parasola. 

od ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Monika nie kochała męża, ale wyszła za niego, bo ma dużo pieniędzy. 

dla ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ten kufer został kupiony przez dziadka 50 lat temu. 

sprzed ……………………………………………………………………………………………………………  

 
Przyg.: Joanna Główczyńska 

  
Odpowiedzi: 

Zadanie 1. 

1. dla, 2. do, 3. Od, 4. u, 5. od, do, 6. oprócz, 7. dookoła/wokół, 8. z, do, 9. Bez, 10. 

blisko/niedaleko/obok/koło. 

 

Zadanie 2. 

1. dla, 2. Do, 3. około, 4. sprzed, 5. od, 6. spod, 7. z, 8. u, 9. do, 10. od. 
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Zadanie 3. 

1. Wiem o tym z gazet. 2. Zadzwońcie w razie potrzeby. 3. Płaszcz był cały mokry 

od deszczu. 4. Monika wyszła za mąż dla pieniędzy. 5. Ten kufer pochodzi sprzed 

pięćdziesięciu lat. 

 

  

 

 


