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Ćwiczenie 1. Uzupełnij zdania zaimkami w celowniku 

 

1. Dziwię się jej (ona), że wróciła do Rafała. Straszny palant z niego! 

2. Nie jestem pewien, czy Marek jest dobrym przyjacielem. Mam wrażenie że 

zazdrości mi (ja) dobrej pracy i nowego mieszkania.  

3. Chciałabym ci (ty) podziękować za pomoc. 

4. Muszę wam (wy) przyznać rację – nie powinnam była iść na studia.  

5. Chyba nie smakuje mu (on) bigos, ale nie dziwię mu (on) się – mama dodała do 

bigosu za dużo dżemu śliwkowego i jest bardzo słodki. 

6. A co im (oni) tak wesoło? Wypili za dużo, czy co? 

7. Zrobiło nam (my) się smutno, kiedy dowiedzieliśmy się, że Marta nie przyszła 

na nasz ślub, ale pojechała w tym czasie na wakacje.  

8. Na plac zabaw? Ani mi się śni! Nie wolno ci (ty) wychodzić z domu do końca 

tygodnia.  

9. Dam sobie rękę uciąć, że oddałam wam (wy) tę książkę. 

 

Ćwiczenie 2. Uzupełnij zdania  

1. Temu panu (ten pan) zrobiło się słabo. Czy jest na sali lekarz? 

2. Mojemu synowi (mój syn) ukradli wczoraj rower! W biały dzień! Przed naszym 

domem. Wyobrażasz sobie? 

3. Nasza fundacja pomaga dzieciom (dzieci) z biednych rodzin. 

4. Ich synom (ich synowie) nie wolno jeść słodyczy.  

5. To okropne, ale nie jestem pewien, czy ufam swojej żonie (swoja żona). 
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6. Nalej Azorowi (Azor) wody do miski. Temu psu (ten pies) na pewno jest gorąco 

i chce mu (on) się pić.  

7. Powiem babci (babcia) prawdę: Mój chłopak i ja mieszkamy razem.  

8. Czy naszemu bohaterowi (nasz bohater) uda się uratować świat? Przekonamy 

się o tym w następnym odcinku. 

9. Palenie papierosów szkodzi tobie (ty) i osobom  (osoby) w twoim otoczeniu. 

10.  Oddałaś obcemu dziecku (obce dziecko) moje zabawki z dzieciństwa? Mamo! 

Jak mogłaś mi (ja) to zrobić? 
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