
PRZYIMKI – PODSUMOWANIE – GRA (B2 / C1) 

 
Ta gra jest doskonałą okazją do powtórzenia przyimków, łączących się z 

określonymi  przypadkami. Znajdują się tutaj pytania, gdzie studenci mają 

wybierać odpowiedni przyimek spośród zaproponowanych, albo mają sami podjąć 

decyzję, jaki przyimek jest potrzebny na danym polu, albo mają wybrać poprawną 

formę rzeczownika i/lub przymiotnika, czasem zaimka osobowego. 

Grę można przeprowadzić na kilka sposobów: 

* jako grę planszową z kostką i pionkami; 

* jako grę z karteczkami w grupach 3-osobowych (Rozcinamy wówczas planszę, 

dwaj studenci biorą udział w grze, a trzeci z nich sprawdza poprawność 

odpowiedzi i przydziela punkty; gdy odpowiedź jest zła, student chowa karteczkę 

między pozostałe; po zakończeniu gry studenci zamieniają się rolami); 

 

 

 

 

POCZĄTEK 

 

1. PO/NA/OD 

przerwie 

wracamy na 

lekcję. 

2. Umiesz grać 

………. pianinie? 

3.Jestem dziś w 

dobry 

humor/dobrym 

humorem/ 

dobrym 

humorze. 

7. Nie 

rozmawiajmy o 

tym przy 

rodzicach/ 

rodzice/ 

rodzicami. 

6. Boję się 

jeździć ……….. 

nartach. 

5. Dałam 

dzieciom 

NA/DLA/PO 

20zł 

kieszonkowego. 

4. Lubię tańczyć 

W/PRZY/O 

muzyce na żywo. 

8. Wracasz na 

początek 

9. Uwielbiamy 

chodzić ……. 

górach. 

 

 

10. Zrobiłem to 

zadanie Z/ZA/ 

PRZED trudem. 

11. Nad co/ 

czego/ czym 

teraz 

pracujesz? 

15. Tęskniłem 

…………… wami!! 

14.Przed 

domu/ 

domem/ 

domowi/ mam 

ogród. 

13. Wakacje 

spędziłam NAD 

/PRZY/BLISKO 

jeziorem. 

12. Kolację jem 

…………. siódmą a 

ósmą. 

16.Biegam 

codziennie 

17. Lubisz 

lody z bitej 

18. Nie 

przechodź ..…… 

19.  Nie lubię 

ludzi, którzy 



ZA/POD/ 

PRZED  

śniadaniem. 

śmietany/ 

bitej 

śmietanie /  

bitą 

śmietaną? 

ulicę na 

czerwonym 

świetle!! 

kierują się 

zasadą „Coś Z/ 

O / ZA coś”. 

23. Jadę DLA/ 

NA/ PRZEZ 

miesiąc na 

stypendium. 

22.Sprzątałam 

przez godziny 

/ godziną / 

godzinę. 

21. Rzadko  

jadam ………. 

domem. 

20. Idziesz do 

25!!! 

24.Zrobię to 

bez względu na 

konsekwencji / 

konsekwencje /  

konsekwencjach. 

25. Nie mów 

tego nikomu. 

To tak …………… 

nami. 

26. Spotkajmy 

się ZA/ W/ OD 

tym budynkiem. 

27. W banku 

była awaria 

systemu, 

………………….  z 

tym nie 

wypłaciłem 

pieniędzy. 

31. Ile zapłaciłeś 

………………… 

nowego laptopa? 

30. Na 

spacerze z 

moim 

chłopakiem 

trzymamy się 

NA/ ZA/ Z 

ręce. 

29. Wracasz do 

19 . 

28.Nad polach / 

polami / pola 

unosiła się mgła. 

32.W 

przedszkolu 

dzieci są pod 

opieki/ opiece/ 

opieką 

nauczycieli. 

33. Nie 

przepadam za 

rozmowami 

………… telefon. 

34.Przepraszam 

NA/ DLA/ ZA 

kłopot! 

35.Przebudziłem 

się nad ranem/ 

rano/ rana. 

39. DZIĘKI/ 

PRZEZ/ W 

ciężkiej pracy 

osiągnęliśmy 

nasz cel. 

38.Wyszłam 

za mąż wbrew 

tego/ temu/ 

to, co mówili 

rodzice. 

37. Lubię 

wszystkie 

warzywa 

……………… cebuli. 

36. Jesteś 

zupełnie inny w 

porównaniu z 

twój brat/ 

twojego brata/ 

twoim bratem. 



40. Nie mówiłaś 

mi ……………… 

tym. 

41. Mój 

ulubiony fotel 

stoi PO/ NA/ 

PRZY/ oknie. 

42. Będę mieć 

twoje sugestie 

na uwaga/ 

uwagi/ uwadze. 

43. Idziesz do 

47 !! 

47. Proszę nie 

jeść na lekcję/ 

lekcji / lekcją. 

46. Mam te 

ubrania OD/ 

PO/ NA 

kuzynach. 

45. Poszedłem 

spać dokładnie  

……. północy. 

44. Nad morzem 

mieszkałam ……. 

pensjonacie. 

48. Tomek jest 

młodszy ode 

mnie ……. 2 lata. 

49. Co robisz 

………. sobotę? 

50. To przez 

cię/ ty/ ciebie 

mam ciągle 

problemy!! 

51. To ………. 

moje siły!! 

55. PRZY/ OD/ 

DO kogo to 

masz? 

54. W Polsce 

rok szkolny 

zaczyna się 

……. wrześniu. 

53. Byliśmy 

……………. 

takiemu 

rozwiązaniu. 

52. ZA/ NA/ W 

dwa dni ma 

padać śnieg. 

56. Muszę iść 

…… sklepu. 

57. ………… 

mojego bloku 

jest park. 

58. OD/ DO/ 

DLA czego to 

służy? 

59. Zrobię to 

dla świętym 

spokoju/  

świętego 

spokoju/ 

świętemu 

spokojowi. 

63. Pochodzę 

spod Tatrami/ 

Tatry/ Tatr. 

62. Wracasz 

na 30 . 

61. Muszę 

zażyć tabletkę 

od bólem/ 

bólowi/ bólu 

głowy. 

60. Markowi 

ukradli auto 

…….. domu. 

64. Z/ DO/ DLA 

czego są 

zrobione te 

aniołki? 

65. Boli mnie 

palec ……. nogi. 

66. DO/ W/ 

PRZED kolacji 

pijemy wino. 

67. Kot śpi pod 

szafę/ szafy/ 

szafą. 

 

 

71. W naszej 

firmie to ja 

70. Sprawca 

wypadku był 

69. Zgodnie z 

prawem/ 

68. Wyjdę z 

domu …… drugą. 



jestem 

specjalistą …….. 

reklamy. 

PRZED/ Z/ 

POD wpływem 

alkoholu. 

prawa/ prawu 

przysługuje 

nam 

odszkodowanie. 

72. ……… kogo 

czekasz? 

73.…….. 

przyszłego 

tygodnia 

rzucam 

palenie. 

74. Idziesz do 

80 !! 

75. Zanim 

znalazłam 

mieszkanie, 

mieszkałam ……… 

siostry. 

79. DLA/ BEZ/ 

OPRÓCZ 

wątpienia to 

najlepsza 

książka jaką 

czytałem!! 

78. Podróż …. 

Krakowa ….. 

Gdańska trwa 

osiem godzin. 

77. Wokół 

placu/ placem/ 

placu rosną 

krzewy. 

76. Pracuję …… 

dziewiątej …… 

siedemnastej. 

80. Nie mogę 

rozmawiać …… 

tym momencie. 

81. Zbieram 

opakowania 

PO/ O/ PRZY 

czekoladkach. 

82. Nie lubię 

pracować ……… 

godzinach. 

83. Przy tobą/ 

tobie/ ty czuję 

się świetnie! 

 

META !!!! 

86. …………. jak 

dawna 

mieszkacie 

tutaj? 

85. Co dostałeś 

…………. 

prezencie na 

Gwiazdkę? 

84. Student nie 

przyszedł 

…………………………. 

choroby. 
 

 
Odpowiedzi: 

1. po, 2. na, 3. dobrym humorze, 4. przy, 5. po, 6. na, 7. rodzicach, 8. -, 9. po, 10. 

z, 11. czym, 12. między, 13. nad, 14. domem, 15. za, 16. przed, 17. bitą śmietaną, 

18. przez, 19. za, 20. -, 21. poza, 22. godzinę, 23. na, 24. konsekwencje, 25. 

między, 26. za, 27. w związku, 28. polami, 29. -, 30. za, 31. za, 32. opieką, 33. 

przez, 34. za, 35. nad, 36. twoim bratem, 37. oprócz, 38. temu, 39. dzięki, 40. o, 

41. przy, 42. uwadze, 43. -, 44. w, 45. o, 46. po, 47. lekcji, 48. o, 49. w, 50. ciebie, 

51. ponad, 52. za, 53. przeciwko, 54. we, 55. od, 56. do, 57. koło/obok/blisko, 58. 

do, 59. świętego spokoju, 60. sprzed, 61. bólu, 62. -, 63. Tatr, 64. z, 65. u, 66. do, 

67. szafą, 68. przed, 69. prawem, 70. pod, 71. od, 72. na, 73. od, 74. -, 75. u, 76. 

od, do; 77. placu, 78. z, do; 79. bez, 80. w, 81. po, 82. po, 83. tobie, 84. z powodu, 

85. w, 86. od. 
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