
KOMENTARZ: ćwiczenie sprawdza właściwe opanowanie znaczeń czasowników ruchu oraz 

dobór właściwego prefiksu. 

Grupa docelowa: Słowianie 

Proponowany poziom: B1/B2 

POLECENIE: Proszę dopasować podpis do obrazka. Każdy podpis proszę wykorzystać jeden raz. 

przepłynąć, przylecieć, wejść, przejść, odpłynąć, wyjść, schodzić, dopłynąć, wchodzić, odlecieć 

 



POLECENIE 2: Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi czasownikami w bezokoliczniku z 

pierwszej części ćwiczenia. Każdego czasownika można użyć tylko raz. 

1. Wielu pływaków olimpijskich nie marzy o zajęciu pierwszego miejsca. Oni chcą jedynie 

.......…......... do mety. 

2. Wojtek ma złamaną nogę. Nie może …....................... po schodach do sypialni na piętrze.  

3. Żeby dostać się do sklepu, trzeba …....................… na drugą stronę ulicy przez przejście dla 

pieszych.  

4. Spóźniłam się na lotnisko i samolot zdążył …....................… . 

5. Żeglarz marzy o tym, by kiedyś  …....................… całe Morze Bałtyckie.  

6. Kiedy stoję nad brzegiem morza, marzę o tym, by kiedyś samotnie ............................ do 

jakiegoś dalekiego lądu.  

7. Ledwo zdążyłam ..................… z domu i zorientowałam się, że zapomniałam telefonu.  

8. Małe dzieci nie mogą same .................…… z piętra, ponieważ mogłyby spaść.  

9. Chcę ...............…… na Rysy – najwyższy szczyt w Tatrach. 

10. Ciocia z Ameryki ma ...............……. za trzy dni, więc muszę dokładnie posprzątać mieszkanie.  



Klucz 

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi czasownikami z pierwszej części ćwiczenia. Każdego 

czasownika można użyć tylko raz. 

1. Wielu pływaków olimpijskich nie marzy o zajęciu pierwszego miejsca. Oni chcą 

jedyniedopłynąć do mety. 

2. Wojtek ma złamaną nogę. Nie może wchodzić po schodach do sypialni na piętrze.  

3. Żeby dostać się do sklepu, trzeba przejść na drugą stronę ulicy przez przejście dla pieszych.  

4. Spóźniłam się na lotnisko i samolot zdążył odlecieć. 

5. Żeglarz marzy o tym, by kiedyś  przepłynąć całe Morze Bałtyckie.  

6. Kiedy stoję nad brzegiem morza, marzę o tym, by kiedyś samotnie odpłynąć do jakiegoś 

dalekiego lądu.  

7. Ledwo zdążyłam wyjść z domu i zorientowałam się, że zapomniałam telefonu.  

8. Małe dzieci nie mogą same schodzić z piętra, ponieważ mogłyby spaść.  

9. Chcę wejść na Rysy – najwyższy szczyt w Tatrach. 

10. Ciocia z Ameryki ma przylecieć za trzy dni, więc muszę dokładnie posprzątać mieszkanie.



  


