
www.polskinawynos.com

na wynos

ZNACZENIE PREFIKSÓW

PREFIKS

DO- zbliżanie się do jakiegoś punktu

NA- ruch na jakieś miejsce 
lub przedmiot

NAD(E)- zbliżanie się do celu

OB(E)- ruch dookoła jakiegoś obiektu

OD(E)- oddalanie się od jakiegoś obiektu
odzew, odpowiedź, kopiowanie

PO-

POD(E)-
zbliżanie się do jakiegoś obiektu / 

pod jakiś obiekt / robienie czego pod 
jakimś obiektem

PRZE- przebycie jakiegoś odcinka
zakończenie jakiejś akcji

PRZY- dotarcie do jakiegoś punktu

ROZ(E)- ruch od jednego punktu (środka) w 
różnych kierunkach

U- przebycie pewnego odcinka drogi

W(E)- ruch do wnętrza obiektu
ruch do góry

WY- ruch na zewnątrz obiektu

W(E)Z- W(E)S- ruch w górę

Z(E)- S-
ruch z góry na dół, zboczenie 

z drogi, zbieranie się w jednym 
miejscu

ZA- dotarcie dokądś
zagrodzenie, zastawienie czegoś
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Z PRZYIMKIEM

Dojechał do pracy. 
Dochodził powoli do domu.

Najechała na kamień.
Napluł na chodnik.

Napisała to na kartce papieru.

Nadchodził z daleka.
Nadlatywał samolot z Frankfurtu.

Obeszła wszystkie sklepy w mieście.
Samochód objechał rondo.

Autobus odjechał z przystanku.
Odszedł od niej. Odpisał jej na list. 

Odpisała od niej notatki z lekcji.

Posprzątał cały dom.
Poszedł / pojechał do kina. 

Pobiegał po parku. Poczytał książkę.

 Romeo podszedł pod balkon Julii. 
Proszę podejść do kasy.

Proszę podpisać ten formularz.

Przepłynął 100 metrów.

Samochód rozjechał żabę.
Po lekcjach studenci rozeszli się do 

domów. 

Ujechaliśmy zaledwie 5 km i zepsuł się 
samochód.

Samochód wjechał do garażu.
Kot wszedł na dach. 

Pan wchodził po schodach.

Samochód wyjechał z garażu.
Proszę wypisać z tekstu czasowniki. 

Wypowiedział się na ten temat.

Ptaki wzleciały w górę / do góry.
Rano wschodzi słońce.

Zjechał windą na pierwsze piętro. 
Zjechał z autostrady. 
Zeszli się na zebranie.

Zajechał do domu.
Czarny kot zaszedł mu drogę.

PRZYKŁAD

Przejechał przez most.

Przyszedł do kolegi na imprezę.

Przyszedł po syna do przedszkola.

o!

zakończenie jakiejś czynności

robienie czegoś przez jakiś czas


