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Semestr I  

Zestaw 1- 7 października 

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- 14 października 

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   - 21 października 

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   - 28 października 

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   - 4 listopada 

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   - 11 listopada 

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– 18 listopada 

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– 25 listopada 

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 – 2 grudnia 

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 – 9 grudnia 

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 – 16 grudnia 

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 – 13 stycznia 

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. 

 

 



Semestr II 

Zestaw 1 – 3 lutego 

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 – 10 lutego 

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 – 2 marca 

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 – 9 marca 

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 – 16 marca 

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 – 23 marca 

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 – 30 marca 

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 – 6 kwietnia 

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 – 20 kwietnia 

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 – 27 kwietnia 

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 – 4 maja 

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 – 11 maja 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

góral, honorarium, horoskop,  ukatrupić, 

towarzystwo, rzępolić,  tchórz, wióra, 

orzeł, żużel, zmierzch, chlew, chłosta, 

wieczór, wróg, urlop, rowerzysta, 

wzgórze, mierzyć, ewoluować, waluta, 

kłótnia, auto, pauza, chwała, uchwała, 

chaber,  rzeźba, eutanazja, humor, huta, 



błahy, druh, ujrzeć, pierze, chałwa,  

naskórek, gust, guwernantka, 

porównanie, pójść, rozładunek, sójka, 

papież, futrzany, hiperfunkcja, próżnia, 

przełożyć, inhalacja, bąbel,   Podhale,  

neurochirurg, przepiórka, równoleżnik, 

rzeczownik, wymusić, prohibicja, 

ochłonąć, budzić, okruchy, 

skrzelotchawki, porzeczka, różowy, 

prosię, skrzące, różaniec, tchórz, 

brzydula, miąższ, obroża, pożegnanie, 

rożen, atrybut, talerz, orchidea, 

sprzeniewierzenie, kukać, wahadło, 

wehikuł, zahukany, dukać,  wójt, 

rzeżuchowiec, poprzeczka, wyróżnić, 



otóż, futerał, futbol, drzemać, trąd, 

wątek, kożuch, obejrzeć, tunel, tulipan, 

zabójca, chytry, rechot, zachęta, 

użądlenie, huczne, pietruszka, kruk, 

kula, pachnący, halka, zhańbić, 

różnokierunkowy, kuśnierz, kołnierz, 

pęcherz, kałuża, trzcina, jastrząb, 

różowiuteńki, spożytkować, kurak, bród, 

gwóźdź, ugór, półprzepuszczalny, żonkil, 

wrzątek, źródło, wzgórze, żółć, żółw, 

muzyka, pułkownik, trud,  lustrzany, 

dworzec, pielgrzym,  jaskółka, furtka,  

użyźniać, kątomierz, burmistrz,  

próchnica, filharmonia, prychać, 

trudność, puchnie, drużba, tłuc, kichać, 



tchórz, odnóże, knuć, puch, suchy, rózga, 

odchrząknąć, gaworzyć, porzekadło, 

ościeżnica, pióropusz, próżnia, gniótł, 

barbarzyńca, skórzany, chuchro, pchnąć, 

architektura, snuć, druhna, pochwała, 

ohyda, kopenhaski, odruch, pączuszek, 

półżałoba, zachmurzenie, przechadzka, 

horyzont, chórzystka, póki, gżegżółka, 

jarzeniówka, jarzębina, hardy, 

podstrzyżenie, trunek, chmurotwórczy, 

rogówka, powyżerać, nieharmonijnie, 

ważka, ratunek, półka,  mierzeja, 

poparzenia,  mahoń,  

 

Zestaw 7 – 14 kwietnia 



różanecznik, purpurowy, skurcz, plótł, 

zespół, dwurzędówka, amperomierz, 

krótkofalówka, mróz, miód, zuch, 

zaduch, hycel, bezalkoholowy, 

dzierżawa, góra, łamigłówka, młócić, 

chinina, zbożochłonny,  agroturystyka, 

trójbój, ósmoklasista, rozchełstać, 

charakterologiczny, absolutnie, 

amunicja, argumentacja, bałamucić, 

bermudzki, Pruszków, próchnica, 

pióroskrzelce, półanalfabeta,  

bezskuteczny, bieluchny, trójnóg, 

chromosom, poróżowiały, szpachla, 

hitlerowski, hetman, humanitarny, 

szlachcic, rzęsa, rzodkiewka, trójka, 



szósty, uderzać, warzywa, wierzchołek, 

narząd, pięta, pociąg, umrzeć, guru, 

bufet,  grahamka, hałas. 

Zestaw 8 – 28 kwietnia 

stróż, zarzut, drażetka, krówka, biuścik, 

brukowiec, cenzuralność, doustnie, 

taksówkarz, stówka, przysłówek, 

drugoligowiec, móżdżek, współżyć, 

współtowarzysz, durnowatość, kukułka, 

mróz, miód, zuch, zaduch, dręczyć, 

dzięcioł, bomba, powtórzyć, 

chrabąszczowaty,  chrząszcz, 

chachmęcić, Ostrów, wierzchołek, 

narząd, pięta, pociąg, umrzeć, żubrzątko, 

wielusetletni, przeszuflować, prusak, 



pruderyjnie, kuriozalny, przegródka, 

półzbliżenie, młódź, krzyżówka, 

temperówka, puszka, żaba, harfa, decha, 

spostrzeżenie, brzeg, konfitura, 

pretensja, pętla, flądra, frędzle, kolęda,  

próba, unikat, orzech, 

 

Zestaw 9 – 5 maja 

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, 

 


