
 

Zestaw słówek dla klas V  

 część II 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Wioletta Ziemińska 

 



Zestaw 1  

muszla, wybuch, wahanie, wrzaski, chichot, długo, dźwięczały, przetwarzanie, 

miażdżąca, tłum, pudełko, południk, brzmienie, strzecha, huk, kupuję, butiki, ciuchy, na 

przykład, oryginalne, brudny, uważa, najważniejsze, dorzucił, kłótnia, krzyk, nieróbstwo, 

dyżurny, leży,  brzoskwinia. 

Zestaw 2  

zhańbić, płucze, strumień, herbata, holenderscy, kupcy, swój, filiżanka, lekarz, 

sporządza, wzgórze, województwo, cukrowa, komórkowy, otrzymuje, wytwarzająca, 

urządzili, moździerze, późno, okrążenie, regularne, przewozy, zarząd, przedsiębiorstwa, 

chrząszcz, sówka, przeważnie, szukać, węże, marynarze. 

Zestaw 3  

współczuł, sprzyja, kształcić, móc, grządki, olbrzym, purpurowa, bór, żuć, odróżniamy, 

produkcji, używany, figura, trójkąt, bakteriobójcza, kąt, grzeczny, potężny, rządził, góra, 

alei, który, poprzez, audycji, nadziei, geografii, podniósłby, skarży się, piorun, król. 

Zestaw 4  

przyniosła, budka, muskuł, mur, pożądany, rezultat, kręgi, naukowców, herbata, Bożena, 

przerzucać, różne, główne, wyrażenie, koleżanka, wytężona, przeróżne, wskutek, umysł, 

dyskutująca, młodzieży, bractwo, zaczęło, żeglarstwo, utrzymywał, smażony, krzyk, 

krążący,  plaż,  turysta, ciemnozielony. 

Zestaw 5  

pancerz, marzec, przede wszystkim, co dzień, oburzenie,  ciężko, oskarżenia, cudowny, 

piórnik,  bukiet, królewna, piorun,  pióro, zgubił, myszołów, różdżka, trudny, charakter,  

zdążyła, złożyć, życzenie, królewnie, okrutnie, mury, choinka, Jerzy, Halinka, 

rybołówstwo, myślistwo. 

  



Zestaw 6  

dorzucił, kłótnia, krzyk, nieróbstwo, dyżurny, leży,  brzoskwinia, zhańbić, zgłębiłem, 

wątek, ,przejrzałem,  heca, przepis,  zrażony, orzech, wierzba,  współpraca, dworzanin, 

zrehabilitowałem się, także, niewątpliwy, heroizm, rzetelność, hart, wkuwam, słówka, 

paryżanka, wieża, kurz, przemysł.  

 

Zestaw 7  

chrust, rzeczułka, bluza, skorzystał, nadarzająca, wytworzenia, konduktor, fuksja, 

akwarium, gżegżółka, pokój, jarzyny, skrzynia, żaba, rzeżucha, kapusta, miłorząb, cham, 

porażka, hulanka, morze, anioł, łobuz, poprzeczka, jeżyna, tchórz, wzgórze, Chełm, góral, 

pustka.  

 

Zestaw 8  

półka, poza, spośród, rzeczoznawca, strzecha, rzodkiewka, żelazo, hel, wsuwka, toteż,  

ból, twórca, rzetelny, dochód, dachówka,  jądro, łąka, mięta, rzeżucha, kościół,  flażolet, 

piechur, pszczółka, ozór, anarchia, narząd, pięta, pociąg, umrzeć, guru. 

 

Zestaw 9  

bufet,  archipelag, pracoholik, wahadłowy, absurd, biżuteria,  przylądek, brzozówka, 

drzewożerny, porażka, obrażać, romb, sęp, błahostka, hinduizm, chuchnąć,  czyhać, 

brzuch, trąd, wątek, kożuch, równy, usychać, wąchać, Józef, centrum, fatum, 

przebomblować, wyheblować, bibuła. 

 

 



Zestaw 10  

fabuła, gust, oszust, przyholował, decha, spostrzeżenie, brzeg,  ołów, wygwizdów, 

poczęstunek, piorun, tchnąć, chrząszcz, jarzyna, żal, zniżka, jałmużna, zapięty, 

wrzeciono, rzeżucha, rzadko, akwarium, klasówka, łapówka, ołówek, pożar, żarty, ciąża, 

khaki, hierarchia. 

Zestaw 11  

chronologia, charczeć, zwierzę, chuligan, entuzjazm, współtowarzysz, faktura, kreatura, 

lektura, współudział, ruch, ślub, kruchy, habit, , frędzle, kolęda,  próba, charytatywny,  

schizofrenia, wichura,   chód,  współczuć, żuć, kupić, spółka, spółgłoska, kura, but, tusza, 

żur.  

Zestaw 12  

abażur, włóczęga, włókno, włóczykij, wróżba, dzbanuszek, pakunek, mech, strych, węch, 

wyprzedaż, chropowacizna, harówka,  hierarchizować, żonglować, żółtko, obrus, 

ówczesny, córka, zorza,  nuta, runda, szachraj, tchawica, hieroglificzny, wiewiórka, , 

skórki, chór, czółno, dopóki. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


