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Opracowanie: Wioletta Ziemińska 



Semestr I  

Zestaw 1- 8 października 

aferzysta,  kłamczucha, wieża, użyteczny, odtwarzacz, gwiżdżący, chluba, 

kura, wsuwka, toteż,  ból, twórca, rzetelny, dochód, dachówka, łąka, mięta, 

rzeżucha, kościół,  pszczółka. 

Zestaw 2- 15 października 

narząd, pięta, pociąg, umrzeć, pracoholik, wahadłowy, biżuteria,  porażka, 

obrażać, błahostka, chuchnąć,  czyhać, brzuch, wątek, kożuch, równy, 

usychać, wąchać, Józef, centrum. 

Zestaw 3   - 22 października 

bibuła, fabuła, gust, oszust, przyholował, decha, spostrzeżenie, brzeg, 

poczęstunek, piorun, chrząszcz, jarzyna, żal, zniżka, jałmużna, rzeżucha, 

rzadko, akwarium, klasówka, ołówek.  

Zestaw 4   - 29 października 

pożar, żarty, ciąża, zwierzę, chuligan, współtowarzysz, kreatura, lektura, 

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

wichura, chód, żuć, współczuć.  

 

Zestaw 5   - 5 listopada 

kupić, spółgłoska, but, żur, abażur, włóczęga, wróżba, dzbanuszek, pakunek, 

mech, strych, węch, wyprzedaż, harówka,  żonglować, żółtko, obrus, córka, 

zorza,  nuta. 



Zestaw 6   - 12 listopada 

runda, wiewiórka, skórki, chór, czółno, góral, horoskop,  towarzystwo, 

rzępolić,  tchórz, wióra, orzeł, żużel, zmierzch, chlew, wieczór, wróg, urlop, 

rowerzysta, wzgórze. 

Zestaw 7– 19 listopada 

mierzyć, waluta, kłótnia, auto, chwała, chaber,  rzeźba, humor, huta, błahy, 

druh, ujrzeć, pierze, chałwa,  naskórek, gust, porównanie, pójść, rozładunek, 

sójka. 

Zestaw 8– 26 listopada 

papież, futrzany, hiperfunkcja, bąbel,   przepiórka, rzeczownik, przymiotnik, 

wymusić, budzik,  okruchy, porzeczka, różowy, prosię, różaniec,  brzydula, 

miąższ, obroża, pożegnanie, rożen, talerz. 

 Zestaw 9 – 3 grudnia 

dukać,  wójt, poprzeczka, wyróżnić, futerał, futbol, drzemać, kożuch, 

obejrzeć, tunel, tulipan, zabójca, chytry, rechot, zachęta, użądlenie, huczne, 

pietruszka, kruk, kula. 

Zestaw 10 –  10 grudnia 

halka, zhańbić, różnokierunkowy, kuśnierz, kołnierz, pęcherz, kałuża, 

trzcina, jastrząb, różowiuteńki, spożytkować, kurak, gwóźdź, ugór, 

półprzepuszczalny, żonkil, wrzątek, źródło, wzgórze, żółć. 

  

 



Zestaw 11 –  17 grudnia 

żółw, muzyka, pułkownik, trud,  lustrzany, dworzec, pielgrzym,  jaskółka, 

furtka,  użyźniać, kątomierz, burmistrz,  próchnica filharmonia, prychać, 

trudność, puchnie, drużba, tłuc, kichać.  

Zestaw 12 –  17 grudnia 

tchórz, odnóże, knuć, puch, suchy, rózga, odchrząknąć, gaworzyć, 

porzekadło, ościeżnica, pióropusz, próżnia, gniótł, barbarzyńca, skórzany, 

chuchro, pchnąć, architektura, snuć, druhna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Semestr II 

Zestaw 1 –  11 lutego 

duży, mur, rycerz, studnia, łyżwy, nożyczki, figura, rzeźba, wstążka, rzeka, 

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

krzyczały. 

Zestaw 2 – 18 lutego 

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

horyzont, handlarz, turkot, wnętrze, poważny, biurko, skóra, kula, żarówka, 

duży, zachęcają, błahy. 

Zestaw 3 – 25 lutego 

nierzadko, także, przyczyna, wśród, brzydki, włożyć, brzozy, sukienka, 

spojrzenie, historii, chemii, obóz, burmistrz, rzeźba, grób, bohater, rzucać, 

ostrożnie, żądanie, przygód. 

Zestaw 4 – 4 marca 

niedołężny, poprzez, różne, ożywiony, kupują, artykuły, leżą, 

wyjeżdżających, morze, druhny, drużynowa, każda, huśtawka, korytarz, 

krzyk, zabrzęczy, zagwiżdże, spokój, przerażenie, łupieżca. 

Zestaw 5 – 11 marca 

 jastrząb, wierzchołek, spustoszenie, chrust, dróżka, strzelba, przełożył, 

grabieżca, królestwo, oprócz, grzyby, jagód, borówek, jeżyn, jarzyn, prócz, 

trzciny, dorzecze, dżungla, modrzew. 

 



Zestaw 6 – 18 marca 

opustoszał, stół, głód, wniósł, podarunek, ówdzie, podróżnik, jaskółki, 

żadnego, tułać, dokuczał, nazajutrz, krążące, żegluje, żołnierz, 

krasnoludków, krzątanina, żywica, spiżarnia, konfitury. 

Zestaw 7 – 25 marca 

kronikarz, kurz, kożuch, córka, kłótnia, obudzić, później, czółenka, próżno, 

wróżka, bezdroża, zahamowany, służą, rzodkiewka, straż, mur, krzewy, 

użyteczny, pójdziemy, niedojrzałe.  

Zestaw 8 – 1 kwietnia 

pożar, nieostrożnie, dojrzał, wiewiórka, brzeg, rósł, wierzchołek, krzak, 

orzech, dziupla, pośród, srebrzysta, potężny, horyzont, pustynia, gotuje, 

pierze, żałował, krzywda, księżyc. 

 Zestaw 9 – 8 kwietnia 

dwóch, zdrzemnął się, łóżko, cukierków, kierunek, zorza, ciężko, kula, 

drugie, nieprzenikniona, nieporównywalny, wschód, wynurzyła, szerzej, 

słup, odmęt, huk, rozżarzony, przesunęła, rżenie. 

 

Zestaw 10 – 15 kwietnia 

pól, drżał, skrzydło, podbrzusze, strzecha, hymn, huk, kapusta, przyszedł, 

bierze, chata, poszczególne, maczuga, jagód, kóz, wyjrzał, żubry, zuchwałe, 

pomruk, chrząkanie. 

 



Zestaw 11 – 6 maja 

trzciny, słupy, dróg, zbliża się, mnóstwo, żuraw, studnia, zużywano, dróżek, 

struś, drapieżny, zbiór, spośród, ogół, upierzenie, różnobarwne, naprzód, 

także, nóżki, pożywienie, wrzał, buty. 

Zestaw 12 – 13 maja 

pochwała, ohyda, odruch, pączuszek, zachmurzenie, przechadzka, horyzont, 

chórzystka, póki, gżegżółka, jarzeniówka, jarzębina, hardy, podstrzyżenie, 

trunek, rogówka, chrząstkoszkieletowy, powyżerać, nieharmonijnie, ważka.  

 


