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Zestaw 1 

strumyk, kosodrzewina, żagle, zakątek, mazurski, absolutny, pagórek, suszone, grzyby, 

przypomina, króluje, zdążyła, przystroić, wschód, ziółko, przypadek, skrzydlaty, 

olbrzymów, przede mną, przygoda, wrażenie, nieomal, zwierzęta, spróbuję, szczegóły, 

ukochany, Hipolit, Grażynka, także, którzy. 

 

Zestaw 2 

powierzyli, lud, żadnej, ironii, nuta, sympatii, bezwarunkowy, akceptacji, krupnik, 

służąca, wiodący, żywot, emerytów, Wawel, czyhają, pokusa, odmówić, bursztynowa, 

biżuterii, skórzany, frędzle, ażur,   przecudne,  dębom, zrzucać, żołędzie,  rudy, 

wiewiórka,  przepis,  wytwarzanie.  

Zestaw 3    

pierzasty, przyrząd,  umożliwiający, chudy, przeskakiwać,  drzewa,   brzózki, żółte, 

wkrótce, szeleszczący,  trudny, nieustająco, nieszczęśliwa, sześcioletnia, wnuczka, 

Elżbieta, hodują, chomik, szczur, jasnoniebieska, papużka, szczupły, szósty, powtórzyć, 

pogróżka, cięższy,  powietrza, hangar, schody, chaber. 

 

Zestaw 4    

hejnał, różnobarwnych, menażeria, brzeg, ratunek, półka,  miłorząb, mierzeja, 

poparzenia,  mahoń, przeżółkły,   różanecznik, purpurowy, skurcz, plótł, zespół, 

dwurzędówka, amperomierz, krótkofalówka, mróz, miód, zuch, zaduch, hycel, 

bezalkoholowy, dzierżawa, góra, łamigłówka, młócić, chinina. 

 

 

 



Zestaw 5    

zbożochłonny,  agroturystyka, trójbój, ósmoklasista, rozchełstać, charakterologiczny, 

absolutnie, amunicja, argumentacja, bałamucić, Pruszków, próchnica, bezskuteczny, 

bieluchny, trójnóg, chromosom, poróżowiały, szpachla, hitlerowski, hetman, 

humanitarny, szlachcic, rzęsa, rzodkiewka, trójka, szósty, uderzać, warzywa, 

wierzchołek, narząd. 

 

Zestaw 6    

pięta, pociąg, umrzeć, guru, bufet,  grahamka, hałas, stróż, zarzut, drażetka, krówka, 

brukowiec, cenzura, doustnie, taksówkarz, stówka, przysłówek, drugoligowiec, 

móżdżek, współtowarzysz, durnowatość, kukułka, mróz, miód, zuch, zaduch, dręczyć, 

dzięcioł, bomba, powtórzyć.  

 

Zestaw 7 

chrabąszczowaty,  chrząszcz, chachmęcić, Ostrów, wierzchołek, narząd, pięta, pociąg, 

umrzeć, żubrzątko, wielusetletni, szuflować, prusak,  przegródka, krzyżówka, 

temperówka, puszka, żaba, harfa, decha, spostrzeżenie, brzeg, konfitura, pretensja, pętla, 

flądra, frędzle, kolęda,  próba, unikat. 

 

Zestaw 8 

orzech, mój, przyjaciel, przez, już, życie, przedwczoraj, mimochodem, opinii, rześki, 

żwawo, żaden, wspólnie, fantastycznonaukowa, popularnonaukowa, artykuł, ponieważ, 

prestiżowe, liceum, przeobrażony, zmierza,  przekwitły, wrzosy, pożółkły, trzciny, 

świeży, strumyków,  kosodrzewina, żagle,  zakątek. 

 



Zestaw 9  

mazurski, absolutny, pagórek, suszone, grzyby, przypomina, króluje, zdążyła,  przystroić, 

wschód, ziółko, przypadek, skrzydlaty, olbrzymów, trzeba by, przede mną, przygoda, 

wrażenie, nieomal, zwierzęta, spróbuję, szczegóły, ukochany, Hipolit, Grażynka, także, 

którzy, powierzyli, lud, żadnej.  

Zestaw 10  

ironii, nuta, sympatii, bezwarunkowy, akceptacji, krupnik, służąca, wiodący, żywot, 

emerytów, Wawel, czyhają, pokusa, odmówić, bursztynowa, biżuterii, skórzany, frędzle, 

ażur,   przecudne,  dębom, zrzucać, żołędzie,  rudy, wiewiórka,  przepis,  wytwarzanie, 

pierzasty, przyrząd,  umożliwiający.  

 

Zestaw 11  

chudy, przeskakiwać,  drzewa,   brzózki, żółte, wkrótce, szeleszczący,  trudny, 

nieustająco, nieszczęśliwa, sześcioletnia, wnuczka, Elżbieta, hodują, chomik, szczur, 

jasnoniebieska, papużka, szczupły, szósty, powtórzyć, pogróżka, cięższy,  powietrza, 

hangar, schody, chaber, hejnał, różnobarwnych, menażeria. 

 

Zestaw 12  

brzeg, ohydztwo, Henio,  mnóstwo, językoznawstwo, marnotrawstwo, sprzeczał się,  

hamulec, chusta, poniżające, półnuty, co najmniej, brutale, dusza, przeżyła, przemiana, 

po prostu, naprawdę, na pewno, niebanalny,  schody, oszustwo,  przewaga, podróż, 

królowa, różowy, przeciwnik, utworzenie,  brunet, ruch. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


