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Zamień na zaimek w Narzędniku / Change the noun to a pronoun in Instrumental 

 

a) Interesuję się historią 

Interesuję się............ 

b) Spaceruję z moim psem 

Spaceruję z ........... 

c) Spotykamy się z przyjaciółkami 

Spotykamy się z ............. 

d) Babcia zajmowała się mną i moim bratem. 

Babcia zajmowała się.......... 

e) Klucze są znowu pod stołem? Tak, chyba są pod .......... 

 

Wpisz zaimek w Bierniku / Fill the blanks with pronouns in Accusative 

 

a) Kupiłeś chleb? Tak, kupiłem...... 

b) Codziennie oglądasz telewizję? Tak, oglądam ......... codziennie. 

c) Odwiedzicie nas w czwartek? Tak, odwiedzimy............ . 

d) Seriale na Netflixie są wspaniałe. Uwielbiam ........ ! 

e) Synowie mojej kuzynki są uroczy. Bardzo ....... lubie. 

 

Wpisz zaimek w Dopełniaczu/ Fill the blanks with pronouns in Genitive 

 

a) Nie mamy chleba i mleka. Nie mamy ............. 

b) Nie lubię komedii romantycznych. Nie lubię .......... 

c) Idę do przyjaciółki na imprezę. Idę do ......... 

d) Wracasz ze kina? Tak, wracam z....... 

e) Potrzebuję nowego samochodu! Potrzebuję ....... 

f) Słucham muzyki klasycznej. Słucham............. 

g) Oni nie chcą .......... (my) widzieć. 

h) Nie zaprosił ..........(ja) na swoje urodziny. 

 

Wpisz zaimek w Celowniku/ Fill the blanks with pronouns in Dative 

 

a) Brakuje ........... (ja) odwagi. 

b) Podobają ..... (wy) się filmy Woodiego Allena? 

c) Chyba ........ (ona) nie smakuje. 

d) ....... (my) obu podobają się wysportowani mężczyźni. 

e) Nie podoba ....... (oni) się moja nowa dziewczyna. 
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Wpisz zaimek w Miejscowniku / Fill the blanks with pronouns in Locative 

 

a) Mieszkasz w tym domu? Tak mieszkam w ........ 

b) Możesz na .......... (ja) polegać!  (You can rely on me) 

c) Znowu myslisz o ....... (on). 

d) O czym marzysz? O wakacjach na Karaibach czy o willi z ogrodem? Ani 

o......., ani o.......  

e) Pamiętasz o mojej imprezie?  O nie! Zapomniałem o ........  
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