
 

 

Zestaw słówek dla klas VII  

Część I 

 

 

 

 



 

 

Opracowanie: Wioletta Ziemińska 

Zestaw 1 

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 

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    

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    



 

 

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    

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    

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 

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 

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  

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  

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  

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  

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.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


