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Zestaw 1 

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

wzgórze, województwo, cukrowa, komórkowy, otrzymuje, wytwarzająca, urządzili, 

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

szkarłupnie, chrząszcz, sówka, przeważnie, szukać, węże, marynarze, współczuł, sprzyja, 

kształcić, móc, grządki, olbrzym, purpurowa, bór, żuć, odróżniamy. 

 

Zestaw 2 

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

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

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.  

 

Zestaw 3    

przewaga, podróż, królowa, różowy, przeciwnik, utworzenie, brunet, ruch, muszla, 

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

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

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

dyżurny, leży, brzoskwinia, zhańbić. 

 

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, pancerz, marzec, przede wszystkim, co dzień, 

oburzenie, ciężko, oskarżenia, cudowny, piórnik,  bukiet, królewna. 



 

 

 

Zestaw 5    

piorun, pióro, zgubił, myszołów, różdżka, trudny, charakter,  zdążyła, złożyć, życzenie, 

królewnie, okrutnie, mury, choinka, Jerzy, Halinka, rybołówstwo, myślistwo, zgłębiłem, 

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

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

paryżanka, wieża, kurz, przemysł, 

 

Zestaw 6    

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, półka, poza, spośród, rzeczoznawca, strzecha, rzodkiewka, żelazo, hel, mój, 

przyjaciel, przez, 

 

Zestaw 7 

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, mazurski, absolutny, pagórek, suszone, grzyby, 

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

olbrzymów, trzeba by. 

 

 

 



 

 

Zestaw 8 

niebanalna, głupstwa, zupełnie, idei, podróżnicy, pokaż, przydługi, geografii, łabędzie, 

szyi, globus, zakątek, zbiórka, twórczość, wśród, szybko, minął,  wrzesień, szum, 

przybrzeżny, chomik, hokej, hejnał, mucha, hamulec, chusta, helikopter,  warunki, 

dżungla, konduktor, strzecha , hej, hop, hura ,powtarzać, przepis, , harmider, ohydztwo, 

akademii. 

Zestaw 9  

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, muszla, wybuch, wahanie, wrzaski, 

chichot, długo, dźwięczały, przetwarzanie, miażdżąca, tłum, pudełko, południk, 

brzmienie. 

 

Zestaw 10  

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

Hipolit, Grażynka,  jak najszybciej, także, którzy, 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. 

 

Zestaw 11  

wiewiórka, przepis,  wytwarzanie, 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, hejnał, różnobarwnych, menażeria, brzeg, Wisła, strażak, pożaru. 



 

 

Zestaw 12  

lód, chętnie, łyżwy, mnożyć, rzędy, tui, również, każde, widzimisię, rozwydrzony, 

kupując, hipermarket, wyprzedaż, spódniczka, trzewiczki, trębacz, obskurny, przybytek, 

narciarze,  korzystanie,  przekazanie, grzbiet, góra, szemrząca, tatrzańskich, przyjaciel, 

korzeń, talerz, przynoszący, chart, wahadło, gastronomii, jeść, herbatniki, anyż, jeżdżący, 

abstrahując, moherowy, łżący, hiena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


