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Semestr I  

Zestaw 1- 7 października 

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- 14 października 

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   - 21 października 

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   - 28 października 

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   - 4 listopada 

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   - 11 listopada 

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– 18 listopada 

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– 25 listopada 

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 – 2 grudnia 

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 – 9 grudnia 

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 – 16 grudnia 

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 – 13 stycznia 

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. 

 



 

 

Semestr II 

Zestaw 1 – 3 lutego 

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 – 10 lutego 

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 – 2 marca 

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. 

Zestaw 4 – 9 marca 

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 – 16 marca 

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 – 23 marca 

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 – 30 marca 

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 8 – 6 kwietnia 

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, dyskutująca. 



 

 

Zestaw 9 – 20 kwietnia 

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 10 – 27 kwietnia 

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 – 4 maja 

duży, 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 – 11 maja 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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, 

 


