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1. Fill in the blanks with correct forms of Nominative, Instrumental, Accusative or 

Genitive. 

2. Remember: prepositions nad/pod/przed/za/ z (with) will be followed by 

Instrumental 

And prepositions: dla/ do/ od/ z (from) by Genitive 

Preposition na (when it refers to a dynamic action, not location) will be followed 

by Accusative. 

 

Marlena jest ...................... (studentka) filmoznawstwa. Interesuje się 

................... (kino amerykańskie), a w szczególności .....................................(filmy 

Kubricka). Zwykle po zajęciach Marlena wraca do ......................... (dom) 

.............................. (rower) albo na piechotę. Potem robi sobie 

.............................. (kolacja) – zwykle je ..................... (kanapka) z ........................ 

(ser) i .......................(keczup), a potem włącza ulubiony ...................... (film) lub 

........................ (serial). Raczej nie czyta .......................... (książki). Woli 

............................... (artykuły) w Internecie. Od czasu do czasu dzwoni do 

............................ (mama). Rozmawia z .............. (ona) przez 15 – 20 minut, ale 

nie lubi ................. (to), bo jej mama nie jest ........................... (sympatyczna 

osoba). Dzisiaj jest ważny dzień. Spotyka się dziś z ......................... (chłopak) z 

.............................. (Tinder). Po lekcjach Marlena nie ma dużo 

........................(czas), więc wraca z ................................ (uniwersytet) 

...................... (metro). Nie je ......................... (kolacja) tylko szybko robi sobie 

................................ (herbata) z ............................ (cukier) i ............................. 

(cytryna).  Otwiera na sekundę ........................ (lodówka) i sprawdza, czy ma 

produkty na jutro na śniadanie i coś dla ..................... (swój pies) – Felixa.  Widzi, 

że ma tylko kawałek ...................... (ser), kilka ..................... (jabłko), 

............................................ (jedna kiełbasa) i ......................  (jeden pomidor). 

Nie ma ani ........................... (jajko), ani .............................. (mleko). W 

mieszkaniu .......................... (Marlena) prawie nigdy nie ma nic do jedzenia, ale 
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zawsze jest ...................... (bałagan).  Marlena szybko daje Felixowi 

............................. (pomidor) i wychodzi z .......................... (mieszkanie). Idzie do 

........................ (kino) „Pod ............... (barany)”. Spotyka się dzisiaj z 

......................... (chłopak) z .............................. (Tinder).  

Kiedy jest na miejscu, czeka przed ......................(drzwi) ......................(kino). Po 

kilku minutach podchodzi do niej chłopak i mówi: „Cześć! Marlena?”. Marlena 

patrzy na ............................ (chłopak) i myśli: „ Mam ........................... (randka) z 

............................ (przystojny), ............................. (wysportowany) i 

............................ (elegancki) ................................ (mężczyzna), a ten tutaj jest 

............................... (nieatrakcyjny) i na pewno nie .................................. 

(wysportowany). Co powinnam zrobić? 

„Nie, nie. To pomyłka” – odpowiada i biegnie do domu.  

„Jestem ............................................ (okropny człowiek)” – myśli w nocy, kiedy 

ogląda ...................... (telewizja) i pije ................ (piwo) na kanapie. 

Vocabulary 

Ważny – important 

Otwierać – to open 

Lodówka - fridge 

Sprawdzać – to check 

Prawie - almost 

Dzwonić do kogoś – to call somebody 

W szczególności – especially 

Bałagan – mess 

Barany – male sheep (pl.) – “Pod Baranami” is a name of a very popular club and cinema 

in Kraków. 

Włączać – to turn on 
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Dawać komuś (D) coś (Acc)  - to give sb sth 

podchodzić do kogoś (G) – to approacha b 

randka – date 

To pomyłka! – It’s a mistake.  

Odpowiadać – to answer 

Okropny – terrible 

 

 

 If you want to listen to the recording of me reading the full text to check out your 

answers, mail me: paulina.tammuz@gmail.com 

 


