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PRZYIMKI – PODSUMOWANIE (B2 / C1) 

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi przyimkami: 

1. Weronika wróciła do pracy ………………….. rocznym urlopie. 

2. Chciałbym nauczyć się grać ………. skrzypcach. 

3. Jestem dziś …………. doskonałym nastroju!! 

4. W czasie imprezy wszyscy tańczyli ……………..… muzyce na żywo. 

5. Uczestnicy konferencji otrzymali ……………...….. 500 zł 

wynagrodzenia. 

6. Może pojeździmy wieczorem ………………. rolkach. 

7. Proszę, nie rozmawiajmy o tym  ………………… dzieciach. 

8. Latem lubię chodzić boso ……………………… plaży. 

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

10. Przed państwem kościół ………………….. wezwaniem Świętej 

Trójcy. 

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

12. Powinniśmy dojechać na miejsce ……………………….. drugą a 

trzecią. 

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

14. Spotkajmy się …………………………… sklepem. 

15. Tęskniłam ……………..……….. tobą!! 

16. Proszę zażywać tabletki ………….……………… posiłkiem. 

17. Nie jadam mięsa ………………………….. ziemniakami. 

18. Żeby dojść do ulicy Floriańskiej musisz przejść …………….. 

Rynek. 
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19. Pani Lucyna wynajmuje mieszkanie studentce 

……………………………….. sprzątanie. 

20. Weekendy spędzam ………………………. domem. 

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

22. Mam od jutra urlop i wyjeżdżam …………… dwa tygodnie na 

Kubę. 

23. Pojedziemy na działkę …………………………………………………. pogodę. 

24. Urząd Skarbowy znajduje się ………………………. bankiem a 

blokami. 

25. Ambasada jest tuż ……………………………. rogiem. 

26. Nauczyciel był chory, ……………………………… tym zajęcia 

zostały odwołane. 

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

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

29. Rozmowa ……………………….…… telefon komórkowy podnosi 

temperaturę mózgu o kilka stopni. 

30. Przepraszamy…………………spóźnienie, to …………………….. korki. 

31. Zapłaciliśmy …………………………. zakupy ……………………….. 500 zł. 

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

33. Wróciliśmy z imprezy ………………………….. ranem. 

34. Kasia …………………………………. Magdą jest strasznie gadatliwa! 

35. Chciałbym wybudować dom ………………………….. lasem. 

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

37. ……………………………………….. oczekiwaniom polscy siatkarze nie 

zdobyli medalu na Mistrzostwach Świata. 
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38. Wczoraj w stolicy odbyła się defilada ……………………….. czci 

poległych powstańców. 

39. ……………………………………………. wytrwałej pracy i ogromnej 

determinacji, Agnieszka odniosła sukces. 

40. ………… czym to mówiliśmy? 

41. Odkąd pamiętam ten stolik stał …………… ścianie. 

42. Będę mieć twoją prośbę …………. uwadze. 

43. Sebasian pracuje teraz ………….. zagranicznej korporacji. 

44. ………… której zaczynacie lekcje? 

45. Prawdziwych przyjaciół poznajemy …….. biedzie. 

46. Mam te sukienki ……. mojej cioci. 

47. Nie mogę teraz rozmawiać, jestem …………………. wykładzie. 

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

49. Na łodziach obowiązywał zakaz wychylania się 

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

50. Przyjadę do was ……………………………………. piątek. 

51. Nie poszliśmy w góry ………………………………………………… ulewę. 

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

53. …………………………………….... tydzień jest nasza rocznica ślubu. 

54. W swoim ostatnim wystąpieniu prezydent zaprotestował 

………………………………..…….. decyzji parlamentu. 

55. ………….. październiku rozpoczynam kolejny rok studiów. 

56. Szymek był bardzo nieznośnym dzieckiem i wiele rzeczy 

robił ………………………………………………….. rodzicom. 
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57. Czosnek to doskonały środek ………………………………………… 

przeziębieniu i grypie. 

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

59. Nie chce mi się iść …….... pracy. 

60. Mieszkam ………. nowego basenu. 

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

świętego spokoju. 

62. ………………. czego to służy? 

63. Grupa liczyła ……… 20 osób. 

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

65. Muszę zażyć tabletkę ……….. bólu głowy. 

66. Eksponaty na wystawie pochodziły ze wsi ………… Krakowa. 

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

68. Darek złamał dwa palce …….. nogi. 

69. Co pijesz ……… obiadu? 

70. Mój kot lubi spać …………………………… szafą. 

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

72. …………………………….. prawem przysługuje panu odszkodowanie. 

73. Na wczorajszym zebraniu poruszyliśmy wiele istotnych dla 

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

przyszłorocznym budżecie. 

74. Sprawca wypadku był  ………..………………….. wpływem alkoholu. 

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

76. Czekam ……………. przystanku już pół godziny. 

77. …….... przyszłego tygodnia zaczynamy remont. 
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78. Na drugim roku studiów Wojtek mieszkał …….... dziadka. 

79. Dziś wyjątkowo lekarz przyjmował pacjentów …….…. 

drugiej …….. siódmej. 

80. Zabraliśmy wszystko, ……….…….. dokumentów. 

81. Krzesła stały ………….…… stołu. 

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

83. ………….. wątpienia to był najlepszy film, jaki ostatnio 

widziałem. 

84. ………. tym momencie nie mogę się zgodzić na sugerowane 

zmiany. 

85. Zbieram ładne butelki ……………..…. winie. 

86. Mój szef zbyt często wymaga, żebym pracował ……….. 

godzinach. 

87. …………….. Basi wyglądam o wiele młodziej. 

88. Co dostałeś ………… prezencie od kolegów? 

89. ……………………… kiedy zmieniasz pracę? 

90. Wykład został odwołany ………………………… wyjazdu profesora. 

Przyg.: Joanna Głóczyńska 

 

Odpowiedzi: 

1. po, 2. na, 3. w, 4. przy, 5. po, 6. na, 7. przy, 8. po, 9. z, 10. pod, 11. nad, 12. 

przed, 13. nad, 14. przed, 15. za, 16. przed, 17. z, 18. przed, 19. w zamian za, 20. 

poza, 21. przez, 22. na, 23. bez względu na, 24. między, 25. za, 26. w związku z, 

27. nad, 28. za, 29. przez, 30. za, przez, 31. za, ponad, 32. pod, 33. nad, 34. w 

porównaniu z, 35. pod, 36. oprócz, 37. wbrew, 38. ku, 39. dzięki, 40. o, 41. przy, 

42. na, 43. w, 44. o, 45. w, 46. po, 47. na, 48. o, 49. z uwagi na, 50. w, 51. ze 

względu na, 52. ponad, 53. za, 54. przeciwko, 55. w, 56. wbrew, 57. przeciw, 58. 

od, 59. do, 60. obok/koło/blisko/niedaleko, 61. dla, 62. do, 63. około, 64. sprzed, 

65. od, 66. spod, 67. z, 68. u, 69. do, 70. pod, 71. przed, 72. zgodnie z, 73. pod, 
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74. pod, 75. od. 76. na, 77. od, 78. u, 79. od, do, 80. oprócz, 81. wokół, 82. z, do, 

83. bez, 84. w, 85. po, 86. po, 87. przy, 88. w, 89. od, 90. z powodu. 

 


