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NARZĘDNIK, BIERNIK I DOPEŁNIACZ PO CZASOWNIKACH 

1. ………………………(co) się zajmujesz na co dzień? ………………………(dom) i ……………………… 

(dzieci). 

2. O której kończysz ………………………(praca)? O 17:00, ale później i tak nie mam 

……………………… (czas). Dzisiaj pilnuję jeszcze ………………………(pies) ……………………… 

(sąsiedzi). 

3. Zgodnie z ……………………… (umowa) musisz pracować tam jeszcze przez 3 miesiące.  

4. Nie przejmuj się ……………………… (on). Ma dzisiaj ……………………… (zły dzień). 

5. Opowiedział mi ……………………… (ta straszna historia) rok temu. Przez to nadal boję się 

……………………… (ciemność). 

6. ……………………… (co) potrzebujesz, żeby zrobić ……………………… (ta pyszna zupa)? Kup 

……………………… (kg + pomidory), ……………………… (bazylia) i ……………………… (czosnek). 

7. ……………………… (co) dostałeś na urodziny? ……………………… (kremowy krawat) i 

……………………… (książka) o ……………………………………………… (muzyka współczesna). 

8. Musisz bardziej cieszyć się ………………………(życie)! Nie możesz ciągle martwić się 

……………………… (praca) i ……………………… (pieniądze). 

9. Małe dziecko stresuje się ……………………… (wizyta) u lekarza.  

10. Spotkałem wczoraj ……………………… (Ania) w supermarkecie. Szukała ……………………… 

(świeże cytrusy). 

11. Paweł poznał ………………………(ładna Hiszpanka) i teraz chce uczyć się ……………………… 

(język hiszpański).  

12. Człowiek, które chce żyć zdrowo powinien unikać ……………………… (alkohol) i 

……………………… (słodycze).  

13. Nie dotykaj ……………………… (ten pies)! Jest bardzo groźny.  

14. Od tygodnia jestem chora. Zaraziłam się ……………………… (grypa) od moich dzieci. 

15. Nienawidzę ……………………… (miejskie korki), dlatego nie jeżdżę ……………………… 

(samochód).  

16. Marta jest ……………………… (młoda nauczycielka). Lubi czytać ……………………… (książki) i 
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oglądać ……………………… (filmy psychologiczne).  

17. Płaci Pani ……………………… (karta) czy ……………………… (gotówka)? 

18. Czy widziałeś już ……………………… (nowy film) ……………………… (znany hiszpański 

reżyser)? 

19. ……………………… (co) się interesujesz? Lubię pisać ……………………… (ciekawe artykuły) 

na mój blog i słuchać ……………………… (muzyka rockowa). 

20. Czy próbowałeś już ……………………… (owoce morza)? Nie, nie przepadam za 

……………………… (to). 

21. ……………………… (co) życzyć Ci z okazji urodzin? ……………………… (zdrowie) i 

……………………… (szczęście). 

22. Czy znasz ……………………… (ten nauczyciel)? Podobno jest bardzo wymagający. 

23. Otwórzcie okna, czuję ……………………… (gaz) w mieszkaniu! 

24. Zmęczyłam się ……………………… (te ćwiczenia), muszę trochę odpocząć.  

25. Zapomniałam ……………………… (pieniądze) z domu. Zostawiłam ……………………… 

(portfel) na szafce w kuchni.  

26. Nie używaj tyle ……………………… (sól)! To niezdrowe.  

27. Chcę prowadzić ……………………… (samochód), ale nie mam jeszcze ……………………… 

(prawo jazdy).  

28. Jeśli boli cię głowa, weź ……………………… (ta tabletka).  

29. Marta zazdrości swojej siostrze ……………………… (dobra praca) i ……………………… 

(ekskluzywny samochód).  

30. ……………………… (co) się wstydzisz? ……………………… (błędy) popełnionych w 

przeszłości.  

31. Czy możesz szybciej wybrać ……………………… (sukienka) na imprezę? Jesteśmy w tym 

sklepie już od godziny.  

32. Znam ……………………… (ona) od dawna. Chodziłyśmy razem do szkoły.  

33. ……………………… (co) zazwyczaj jesz na śniadanie? ……………………………………………… 

(płatki + mleko) i ……………………………………………… (chleb + dżem).  


