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Revision of cases 
 

Narzędnik / Instrumental 

- after preposition z  in the meaning of “with” 

- when a noun is a tool (widelec, łyżka, długopis, samochód, metro) 

- when a noun or a noun with an adjective are after verb “być” 

- after some prepositions of place – nad, pod, przed, za, między 

- after verbs like: interesować się, zajmować się without prepositions 

 

1. Jem kanapkę z _________ (masło), _____________ (szynka) i 

_____________(dżem). 

2. Lubię pizzę z ____________________(pieczarki). 

3. Zerwałam z _________________ (chłopakiem) w zeszłym tygodniu. 

4. Do pracy jeżdżę _____________________ (rower). 

5. Piszę _________________ (pióro) nie _________________ (ołówek) 

6. Z zawodu jestem _____________(nauczycielka). 

7. Obraz wisi nad _______________ (biurko). 

Biernik / Accusative 

- works like a Direct Object (Lubię sport.) 

- after verb “mieć” (Mam siostrę.) 

- after dynamic preposition na  ( Idę na pocztę, Idę na spacer. ) 

- after preposition przez (through) 

- when you don’t know which case to choose and you eliminated all others just use 

Biernik 
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1. Lubię ____________(zupa pomidorowa), ___________________(sok 

pomarańczowy) and ___________________ (masło dietetyczne). 

2. Zosia oglądała ________________(filmy i seriale) wczoraj wieczorem. 

3.  W sobotę pojechaliśmy na ____________________(wycieczka). 

 

Dopełniacz / Genitive 

 - replaces Biernik in negations (Nie lubię sportu.) 

- after prepositios od, do, z , dookoła, w środku, do środka, obok, na zewnątrz, u 

- tells about lack of something (Nie ma mleka) 

- tells about possession (function of English preposition “of” or the Saxon genitive) ( 

Auto Jacka) 

- tells about a piece of something (also English “of”) ( Kawałek sera) 

- after certain verbs like : słuchać, szukać, potrzebować, używać, bać się, uczyć się 

 

1. To jest siostra ______________(Magda). 

2. Idę do _____________ (pracy). 

3. Na tym parkingu nie ma _______________(samochody). 

4. Nie oglądałam wczoraj żadnych _______________(filmy i seriale). 

5. Chodziłam dookoła ______________ (blok), ale nie znalazłam 

______________(klucze). 

6. On potrzebuje ____________(twoja pomoc). 

7. Jesteśmy u ________(babcia). 
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Miejscownik /  Locative 

- tells about place/ location so it goes after prepositions w (Jestem w domu.), po 

(Spaceruję po parku) and static na (na stole) 

- goes after preposition o (Myślę o wakacjach),  

 

1. Marzę o _______________(dom z ogródkiem), _______________(duży i mały 

pies), _______________________(dobra praca) w ___________________(duże 

miasto) i ________________________ (wielkie pieniądze). 

 

2. Jestem w _____________ (dom babci). A Ty jeszcze jesteś w ___________ (praca)? 

Celownik /  Dative 

- has a function of Indirect Object ( Dałam tę książkę Marcie ) 

- very often in constructions without a subject  (Było mi niedobrze) 

- after certains verbs where subject and object are reversed ( Podobał nam się film. 

Smakowała wam zupa?) 

 

1. Powiedziałam ____________ (Franek), że nie chcę się z nim spotykać. 

2. Nie było ____________ (ty) przykro, kiedy Tomek powiedział, że jesteś gruba? 

3. Niestety, pierogi w tej restauracji w ogóle nie smakowały ______________ 

(moja córka). 

4. Wysłałam _______________ (szefowa) maila z rezygnacją. Zobaczymy, jak 

zareaguje. 

5. Przykro ____ (my), ale  ______________(moi rodzice) nie podoba się Państwa 

oferta. 
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Wołacz / Vocative 

- when we direct our message to someone, especially in formal and family situations 

(Szanowna Pani! Pani Paulino! Tomku!) 

 

1.  ___________ (Babcia), nie chcę jeść dzisiaj kolacji! 

2. ___________ (Pan Paweł), czy możemy o tym porozmawiać? 

3. ___________ (syn), to nie jest dobry moment na taką poważną decyzję. 

4. ___________ (kotek*), podaj mi proszę sól.  

* kitty in a meaning of darling 
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