
 

 

Zestaw słówek dla klas VII  

 rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

 

Opracowanie: Wioletta Ziemińska 

Semestr I  

Zestaw 1- 5 października 

chorągiew, skądinąd, naprawdę, na pewno, krąży, chmara, niedorzeczny, zagorzały, toteż, 

pogrążona, zważała, ciemnobure,  skłębione,  żółw, królik, chomik, wieża, północ, horyzont, 

mahoniowy, dorożka, hoże,  gżegżółka, Honorata, zażądam, wykorzystać, zmierzch schronisko,  

narzekać, użalając, brydż, stworzony, przemierzanie,  chmurzyska, narzucał, ponury, nastrój, 

mknęła, przestworza, boeing, srebrzystobłękitny, mistrz, tournée, przemykały, wpółprzymknięty, 



 

 

skądś, włóczęga, żeglarskie, niepowtarzalne, przepiękny, wysokogórski, przestać, wierzyć, 

nieuciążliwa, agroturystyka, równolatek superostre, dysharmonia, harmonijne, dźwięki.  

Zestaw 2- 12 października 

tempo, w ogóle, rupieciarnia, stąd, kompletnie, muzealny,  gdzieżby, formułować,  niedorzeczny, 

reżyserzy, scenarzysta, rozważanie,  przysiąc, pilotaż, przyjął, drobiażdżek, sporządzenie,  gaża, 

harówa, jęknęła, Bożenka, gehenna, hardo, zawtórowała, koleżanka, Hela, dyliżans, obciążony, 

Hura!, huknął, dyżurujący, hydraulik, podjeżdżać, hipermarket, pióra, żelazo, ohydnie, mżyło, 

księżyc, wróżka,  Andżelika, ciężkie, bagaże, harmonia, harfa, filharmonii,  pożyczka , leśniczówka, 

obrzeża, zmrużyć, zmorzył, niemalże,  oścież, głucha, mosiężny, lichtarz, rzucał, brzask, surowe. 

 

Zestaw 3   - 19 października 

bakłażany, kruczoczarny, dzbanuszek, ślub, żabki,  Żaneta, rózga, położyć, histeria, hałastra, 

sójka, hycel, kłócić się, obłożył, hipoteka, hektar,  żyto, kontrahent,  handlować, żyzna, 

wydzierżawię, żal, pasożyt, rożen, nowożeńcy, spiżarnia,  dżdżownica, półka, odżywcze, 

jeżynowe, dżemy, hożo, ryżowiec, różdżka, honor, kradzież, żołędzie, zawahał, zdążył, 

wyhamować , zahaczył, wirażował, żonkile, hortensje, żołnierski, hełm, mózg, czółko, żerdź, 

hemoglobina, żakiet, żabot,  moher, włóczki , dżinsy, beżowe, ciżemki 

 

 

 

 

Zestaw 4   - 26 października 

hospitalizować,  pasażerka, żywiołowo, bandaż, żebra, ostrożnie,  miażdżyć, żołądek, żółć, 

niehigieniczne, różdżka, hamak,  filiżanka, herbata róża,  inhalacja, okrzyki, pohukiwanie, wspięła 

się, chaotycznie, okołobożonarodzeniowy, najhałaśliwsza, hektolitry,  sposób, billboardy, 

różnobarwne, brzmiący, pochopnie, żądny, rozżarzone, znużony, obieżyświat,   oberża, Żyd, 

Błażej, żandarmem, żbik, żaglówka, hiena, czyha, żarłoczny, hodował, węże, żmije, młóciły, 

żelazka, halabardy, kłódki, hipopotam, żyrafa, halogeny, hebanowe, ciężarówka, sprężynowe,  

nóżki, wyżeł, odzież, bażant.   



 

 

 

Zestaw 5   - 9 listopada 

żyletki, żałował, bodajże, narzeczeństwo, wahania, mrukliwy, handryczyć, błahostka, gadulstwo, 

niezadługo, porzuciła,  snucie, mrzonki,  bajdurzyć,  bezsprzecznie, zamążpójście, pożądany, 

należycie, żagle, żwir,  orężem, herszt,  hipis, hołota, oranżada, hermetyczny, horoskop, 

zażenowany, dżdżysty, ósma, stróż, zadrżał, drapieżnik, plaża, haracz, pożegnanie księżniczka, 

wernisaż , witraży, zarżał ohydny, zbój,  haftowana, halka, herezje, smażył, hieroglify, żadnych, 

przerażenie, patrzyło, pogrążone, ciężko, rozstrzygnięcie najdoskonalsze rozwiązanie, chybił, 

superstrzeżony, gmach, bunkier. 

 

Zestaw 6   - 16 listopada 

dotrzeć, nieokrzesany, kontradmirał, niedorzeczny,, przełęcz, przekonani, naburmuszony, 

podwyższenie, pazucha, opróżnił, butla, żółtorudy, węgorze, szczupak, żyjątko,  przeróżne, 

harmonijny, rechot,  przybrzeżny, przejdą, dżudoka, dżungla, husaria, dżuma, pokrzyżować,  

tchórzliwe, przepiórki, kałuża, najgrzeczniej, nadziei, przekór, ekstrawygórowany, 

późnojesienna, plucha, ciemnobure, skłębione, narzucały, ożywiła, wrzaskliwa, hałastra, obunóż, 

chochla, chorągiewkami, statuetka, chuligan, bójka, helikopter, zjeżdżał, aplauz,  

niezharmonizowane, ochoczo, abażur, wzdłuż,  dżentelmen, habit, histerycznie, Elżbieta, próżno, 

helikopter,  hotel. 

 

 

Zestaw 7– 23 listopada 

herbatnikami, drożdżówki, małże, homar, źródlana, nosorożec, reportaż, alkoholizm, hulający, 

hulajnoga, brzóz, kukułki, brzęczały, chrząszcze, żuczki, pomruk, ujrzeli,  kosodrzewiny,  

wynurzył się, porządnie, upierzona, papuga, żółtawobury, obróżka, półgłos, kłusownik, chuligan, 

gbur, dorzuciła, huta, hultaj, psuć, służył, jałmużna, żak, każdy, zszokować, wejściówka, 

indywidualny, przewodnik, fascynująca, dyskutowali, czasochłonne, żmudne, skrupulatność, 

odtwarzanie, rekonstrukcja, hobby, żeton, wyposażony, ołówek, powietrze, wataha, ostrzyżony, 

stępiony, kundel, paluchy, moher, mufka.   



 

 

 

Zestaw 8– 30 listopada 

hałaśliwa, ważka, koziorożec, Paryż, chaszcze, zrażeni, szarówka, obieżyświat,  rozważają, 

pokusić, rzadki, mamut, przyjeżdżali, szaruga, mrużyć, przepłukiwać, małotonażowy, uderzony,  

piorun, współczucie, kurs, kierunki, paskudna,  wichura, ujrzeli, żuchwa, przyprószone, bór, kępy,  

miąższ, żałować, bohater, ponieważ, pożar, żywioł, młodzież,  zrehabilitować, przebrzmiały, 

przerażała, przedsięwzięcie, niemożliwe, uważał, zacietrzewiony, niechżeż, wykrzykiwał, 

półprzytomny, stażysta, zagrożenie, wytężył, naprężył, żądło, szerszeń, włócznia, wióry, pejzaż, 

wrażenie, odrażający, smród, lżej, herb.  

 

Zestaw 9 – 7 grudnia 

górki,  śnieg, lód, uszczknąć, mruknął, strwożył się, gruchot, potężne, tąpnięcie, chrzęst, 

pozsychane, rózgi, czując się, przerażające, skrzeczenie, bestii, szarobury, podążyli, pilarze, 

przysparzając, hałasu, czyhające,   mróz, niemalże, branża, menażka, przesuwały się, wybuchy,  

wulkan, pląsy, wzdłuż, gawędziarz, przyrzekli, minireportaż, utworzonego, kumkać,  ropucha, 

zacumowany, marynarze, wzdłuż, dopisuje, humor, jeżdżą, kule, rzucają, przyroda, budzi się, 

jaskółki, wróbelki, szukać, gniazda, żmudne, skrupulatność, odtwarzanie, przebrzmiały, 

zdarzenie, należałoby, przyżółkłe, najprzeróżniejsze,  dokumenty. 

 

 

 

Zestaw 10 – 14 grudnia 

przerażała, zainicjował, przylaszczki, krokusy, zasłużyli, marzyć,  podróże, zaśnieżona,  grań, 

marzyć, rozgrzewając, przebranie, odzież, przepiękna, zorza, iskrzący się, zmrożony, niechęć, 

postrzępiony, porzucić, najcięższy, hamburgery, żurek,  honorarium, omówić, szczegóły, wojaże, 

porządnie, ruszył, żwawy, nazajutrz, marszruta, podnóże, autostop, piechurzy, zwrócili się, 

kuszący, kurort, haust, rześki,  kożuch, sprzęt , zagrzebać, przemarznięci, obrażeni,  Józek, Hania, 

zuch, harcerz, morze, Jurek, jeż, skonstruowanie, archiwum, prapraprzodek, tworzyły, skądże. 



 

 

 

Zestaw 11 – 4 stycznia  

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 przekazanie, grzbiet, góra, szemrząca, 

tatrzańskich, przyjaciel, korzeń, talerz, przynoszący, chart, wahadło, gastronomii, jeść, herbatniki, 

anyż, jeżdżący, abstrahując, moherowy, łżący, hiena. 

 

Zestaw 12 – 11 stycznia 

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

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

narciarze,  korzystanie.   

 

 

 

Semestr II 

Zestaw 1 – 1 lutego 

przewozy, zarząd, przedsiębiorstwa, szkarłupnie, chrząszcz, sówka, przeważnie, szukać, węże, 

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

hardy, poharatany, zamożność, ochroniarz, haft, orzech, hełm, Chełm, hamak,  żar, towarzystwo, 

nuci, harcerski, druhna, Grażyna, drużyna, jaskółka, sprzęt, rozprzestrzeniać, naprzód, dostrzeże, 



 

 

hipotez, skądinąd, błahy, brzmiący, charyzmatyczna, mrzonka, mżysta, cherlawy, czmychnął, pół, 

przyrządzając, bakłażan, żądny, odchudzający, halo, hopsasa, zawierucha, ruch, suchy, 

przyszłości. 

 

Zestaw 2 – 8 lutego 

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

województwo, cukrowa, komórkowy, otrzymuje, wytwarzająca, urządzili, moździerze, późno, 

okrążenie, regularne, bujanie, poczuciu, humor, najkrócej, scharakteryzować, zaimponować, 

nietuzinkowy, wygląd, codziennie, pompki, przewroty, przód, popołudnie, skaczę, wzwyż, 

ponadto,  przestworza, bukszpan, jubiler, wujek,  przywilej, szczerze, wierzyć, też, chiromancja, 

wachlarz, wykrzykiwać, minispódniczka, przejażdżka, wzdłuż, najbliższa, historii, należy, wykuć, 

znużony, włączył, hortensje, hiacynty, zerknął, spoglądają. 

 

Zestaw 3 – 15 lutego 

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

naprawdę, na pewno, niebanalny,  schody, oszustwo, puszysty, skrzy się, skrzypi, buty, dmucha, 

skuteczność, urządzenie, jasno-niebieski, codziennie, biało-czerwony, hokeista, gołoledź, krzaki, 

nastrój, mróz, poszukiwanie,  zamierzał, zaopatrzenie, kupiłbym, jeślibyś, półnuta, każda, 

przewidując, sprzedaż, Jurek, wrócił, przyprószony,  ekstrawagancki, żart, Ambroży, chrząszcz, 

półprzytomny, zmorzony, drzemka, żak, niefortunny,  niezaprzeczalna, wyżyna, rwący, prąd 

produkcji, używany, figura, trójkąt, bakteriobójcza. 

 

Zestaw 4 – 22 lutego 

opinii, rześki, żwawo, żaden, wspólnie, fantastycznonaukowa, popularnonaukowa, artykuł, 

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

świeży, strumyków,  kosodrzewina, rzeka, zahaczyć, późno, siódma,  przekroczył, próg, kuchnia, 

wskutek, wszechogarniająca, apatii, epidemii, egzystencja,  korzystny, wypłynąć, przestrzeń, 

punkt,  honor, nieodwołalnie, Chiny, erudycji, czarujących, spojrzeć, kojarzyć, fantazji, 



 

 

przepłynąć, cudowne, przeżycie, pokaż, ścieżka, później, skręcać, pomiędzy, ginęła, pośrodku, 

zabłądził, móc, ruszyć, położył, chmury,  nienawidzę. 

 

Zestaw 5 – 1 marca 

kąt, grzeczny, potężny, rządził, góra, alei, który, poprzez, audycji, nadziei, geografii, podniósłby, 

skarży się, piorun, król, ohydztwo, Henio, mnóstwo, językoznawstwo, marnotrawstwo, sprzeczał 

się hałasować, niedobre,  spółka,  sójka,  morze, przysłowia, córka, sąsiad, król, kłócić się, ósme, 

mnóstwo, wróżka, żmii, rudowłosa, chodząca, wciąż, czerwono-żółta, fragment, strumień, łąki, 

zniechęcony, w ogóle, spoza, dźwięk, powtórzył, dopóki, schronisko, później, gorąca,  bluzka, 

Patrycji, koleżanka,  lustereczko,  produkcja, przekręcić,  pamiętam, błahostka, hamując, chyżo. 

 

Zestaw 6 – 8 marca 

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

gżegżółka, pokój, jarzyny, skrzynia, żaba, rzeżucha, kapusta, miłorząb, cham, porażka, hulanka, 

dowódca, wehikuł, stacji, krążące, wokół, szczupła, długonoga, brydż,  wsłuchiwać się,  krzyk, 

odlatujący, gęsi, mrużyć, przyglądać się, różowy, poczuł, głód, miód, odczuł, ulga,  usiadł, wśród, 

żółte, róże, rozpoczął, uczta,  wróbelki, przejażdżka, rozum, epopei, zamożny, zharowany, 

przedsięwzięcia, marzenie, wojaże, rzadko, grzyby, spacerujące,  dróżka,  chryzantema, ogródek, 

przywódca, mierzący, trzynastu, lektura, kubek, tektura, dobrze, ulewa, wichura, prószyć, śnieg, 

marzenia, przekonany, śnieżyca, zawierucha, zjeżdżać. 

 

 

 

Zestaw 7 – 15 marca 

zrażony, orzech, wierzba,  współpraca, dworzanin, zrehabilitowałem się, także, niewątpliwy, 

heroizm, rzetelność, hart, wkuwam, słówka, paryżanka, wieża, kurz, przemysł, życie, 

przedwczoraj, mimochodem, młodzieży, bractwo, zaczęło, żeglarstwo, utrzymywał, smażony, 

krzyk, krążący, plaż,  turysta, ciemnozielony, 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, strzecha. 

 

Zestaw 8  – 22 marca 

morze, anioł, łobuz, poprzeczka, jeżyna, tchórz, wzgórze, Chełm, góral, pustka, półka, poza, 

spośród, rzeczoznawca, strzecha, rzodkiewka, żelazo, hel, mój, przyjaciel, przez, zgłębiłem, wątek, 

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

się, także, niewątpliwy, heroizm, rzetelność, hart, wkuwam, słówka, paryżanka, wieża, kurz, 

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

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

 

Zestaw 9 – 29 marca 

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

okrutnie, mury, choinka, Jerzy, Halinka, rybołówstwo, myślistwo, zgłębiłem, wątek, ,przejrzałem,  

heca, przepis, pokoi, haniebne, brudne, rzucałem, łóżko, chaos, harmider, kurs, druh, kurz, 

brudny, runo, przeprowadzony, próba, upominki, zapłoną, kolędy, pójdziemy, królowie, pasterze, 

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

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



 

 

 

Zestaw 10 – 12 kwietnia 

zakątek, zbiórka, twórczość, wśród, szybko, minął,  wrzesień, szum, przybrzeżny, 

chomik, hokej, hejnał, mucha, hamulec, chusta, helikopter,  warunki, dżungla, konduktor, 

strzecha, huk, kupuję, butiki, ciuchy, na przykład, oryginalne, brudny, uważa, 

najważniejsze, dorzucił, kłótnia, krzyk, nieróbstwo, dyżurny, leży, brzoskwinia, kożuch, 

grahamka, zhańbić, cham, porażka, hulanka, morze, anioł, łobuz, poprzeczka, jeżyna, 

tchórz, wzgórze, Chełm, góral, pustka, półka, poza, spośród, rzeczoznawca, strzecha, 

rzodkiewka, żelazo, hel. 

 

Zestaw 11 – 19 kwietnia 

duży, trzeba by, niebanalna, głupstwa, zupełnie, idei, podróżnicy, pokaż, przydługi, 

geografii, łabędzie, szyi, globus, , hej, hop, hura ,powtarzać, przepis, , harmider, 

ohydztwo, akademii, mur, rycerz, studnia, łyżwy, nożyczki, figura, rzeźba, wstążka, 

rzeka, góry, pierzyna, puch, zwisający, wokół, śnieżynki, fruwać, ożył, hałas, krzyczały, 

wrócić, przestworza, strzelisty, wieża, grzeje, zwierząt, hejnał, żegnał, horyzont, 

handlarz, turkot, wnętrze, poważny, biurko, skóra, kula, żarówka, duży, zachęcają, błahy, 

nierzadko. 

Zestaw 12 – 26 kwietnia 

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

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

Elżbieta, hodują, chomik, szczur, jasnoniebieska, niedołężny, poprzez, różne, ożywiony, 

kupują, artykuły, leżą, wyjeżdżających, morze, druhny, drużynowa, każda, huśtawka, 

korytarz, krzyk, zabrzęczy, zagwiżdże, spokój, przerażenie, łupieżca, jastrząb, 

wierzchołek, spustoszenie, chrust, dróżka, strzelba, przełożył, grabieżca, królestwo, 

głuszec, współżyją, oprócz, grzyby, jagód, borówek, jeżyn, jarzyn, prócz, trzciny, 

dorzecze. 



 

 

 


