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PRZYIMKI – NARZĘDNIK (B2 / C1) 

 

1. Proszę uzupełnić zdania przyimkami z ramki: 

 

między x 3       nad x 4       pod x 5       poza x 2       przed x 3           

z x 2      za x 2     w porównaniu z     w związku z     zgodnie z 

 

1. Weekendy spędzam ………………………. domem. 

2. Urząd Skarbowy znajduje się ………………………. bankiem a blokami. 

3. Ambasada jest tuż ……………………………. rogiem. 

4. Nauczyciel był chory, ……………………………… tym zajęcia zostały 

odwołane. 

5. W ostatnich dniach ……………………… Krakowem unosi się smog. 

6. Na skutek kontuzji sportowiec poruszał się ………………… wysiłkiem. 

7. Przed państwem kościół ………………….. wezwaniem Świętej Trójcy. 

8. Zespół ekspertów pracował ……………….. tym projektem pół roku. 

9. Powinniśmy dojechać na miejsce ……………………….. drugą a trzecią. 

10. Mój kot lubi spać …………………………… szafą. 

11. Co robi pan jutro …………….……………. szóstą? 

12. …………………………….. prawem przysługuje panu odszkodowanie. 

13. Na wczorajszym zebraniu poruszyliśmy wiele istotnych dla 

firmy kwestii, ………………….……… innymi rozmawialiśmy o 

przyszłorocznym budżecie. 

14. Sprawca wypadku był  ………..………………….. wpływem alkoholu. 

15. Zamek wznosi się na malowniczym wzgórzu ……….. jeziorem. 

16. Dzieci bawiły się na plaży …………………………….. opieką dziadka. 

17. Wróciliśmy z imprezy ………………………….. ranem. 
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18. Kasia …………………………………. Magdą jest strasznie gadatliwa! 

19. Chciałbym wybudować dom ………………………….. lasem. 

20. Na przyjęciu pojawili się wszyscy, …………….……… Renatą. 

21. Spotkajmy się …………………………… sklepem. 

22. Tęskniłam ……………..……….. tobą!! 

23. Proszę zażywać tabletki ………….……………… posiłkiem. 

24. Nie jadam mięsa ………………………….. ziemniakami. 

 

2. Proszę przekształcić poniższe zdania, używając przyimków 

łączących się z narzędnikiem: 

 
0. Mieszkamy bardzo blisko rzeki………. Mieszkamy NAD rzeką. 

1. Pracownik zachorował i będzie dziś nieobecny w pracy. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Podjęłam tę decyzję, bo czułam presję otocznia. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Arek chodził od stoiska do stoiska. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Dostanę premię, bo tak jest napisane w umowie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Robiliśmy to cały wieczór. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Przyg.: Joanna Główczyńska 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1. 

1. poza, 2. między, 3. za, 4. w związku z, 5. nad, 6. z, 7. pod, 8. nad, 9. między, 

10. pod, 11. przed, 12. zgodnie z, 13. między,  14. pod, 15. nad, 16. pod, 17. 

nad, 18. w porównaniu z, 19. pod, 20. poza, 21. przed, 22. za, 23. przed, 24. 

z 
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Zadanie 2. 

1. Pracownik zachorował, w związku z tym będzie dziś nieobecny w pracy. 

2. Podjęłam tę decyzję pod presją otoczenia. 

3. Arek chodził między stoiskami. 

4. Zgodnie z umową dostanę premię. 

5. Pracowaliśmy nad tym cały wieczór. 

 

 

 
 


