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W puste pola wstaw słowa w odpowiednim przypadku. 
 

1. Od dwudziestu lat nie jechałem ................................... (tramwaj). 

2. Wróciłem wczoraj z .................................. (wycieczka) do ......................................... (Grecja) i już 

jestem zmęczony. 

3. Tato! W .......................................... (mój pokój) jest ............................................... (wielki pająk)! 

4. Dlaczego nie chcesz poznać ............................................................................ (mój nowy chłopak)? 

5. O ............................................ (która godzina) wróciłeś wczoraj do .................................... (dom)? 

6. Ferdynand Kiepski interesuje się tylko ........................................... (zimne piwo), 

....................................... (telewizja) i jak zarobić pieniądze, ale bez .............................................. 

(żadna praca).  

7. Jak myślisz, powinnam założyć wieczorem ...................................................................... (ta krótka 

czarna sukienka) czy ................................................................................... (ta wąska spódnica) i 

..................................................................... (ta luźna bluzka)? 

8. Po .............................................................. (długie spotkanie) w ..................................... (biuro) 

miałem ochotę napić się whisky. 

9. Zjedliśmy .................................. (smaczna kolacja), wypiliśmy  ........................... (drogie wino), a 

potem siedzieliśmy przy ........................ (pusty stół) i nic nie mówiliśmy, bo od wielu lat nie 

mamy o czym ze sobą rozmawiać. 

10. Przepraszam, ale nie chcę teraz mieć ............................................ (dziewczyna). Mogę być 

......................................................... (twój przyjaciel), ale nie ......................................... (chłopak). 

11. Kupiłam wczoraj w ..................................................... (ten sklep) na ....................... (róg) 

........................................................ (butelka) ............................................................................ 

(chude mleko) i było kwaśne! 
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12. Od .......................................... (tydzień) nie padał ............................... (deszcz).  Rolnicy bardzo 

się martwią. 

13. W ........................................................ (nasze mieszkanie) jest dość głośno, bo mieszkamy blisko 

............................................ (lotnisko) i nad .................................................................. (nasz blok) 

codziennie latają samoloty. 

14. – Gdzie jest mój telefon?! – Nie wiem na pewno, ale wczoraj był w ............................................ 

(lodówka), a tydzień temu zostawiłeś go na ........................................................ (podłoga) obok 

........................................... (toaleta). Może dzisiaj jest w ............................................ (piekarnik)? 

15. Wydaje mi się, że skądś  .............................. (pan) znam? Czy już gdzieś ................... (pan) 

wcześniej widziałem? 

16. Miałam .............................. (nadzieja), że nowa książka ............................................ (ten francuski 

autor) będzie dużo lepsza od ................................................................... (jego pierwsza książka), 

ale niestety, w ............................................. (ta książka) nie ma zupełnie nic ciekawego! 

17. Jechałem akurat ............................................ (pociąg) do ................................... (Gdańsk), kiedy 

przypomniałem sobie, że o ....................................................... (dziewiąta) miałem się spotkać z 

.............................................. (właścicielka) ............................................... (mieszkanie). 

18. Wstałem z ................................... (łóżko), zapaliłem ............................... (papieros) i myślałem o 

................................... (rozmowa) z ........................................ (szef). Musiałem mu powiedzieć, że 

potrzebuję ..................................... (urlop), ale on jest ............................................ (Amerykanin) i 

mógł tego nie zrozumieć. 

19. Mogę żyć bez .................................... (samochód), ....................................................... (duży dom), 

............................................ (piękna kobieta), ale nie mogę żyć bez ................................................ 

(dobry przyjaciel) 

20. Dlaczego najpierw zadzwoniłaś po ................................. (pomoc) do .............................. (tata), a 

nie do mnie? 
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Odpowiedzi: 
 

1. tramwajem, 2. wycieczki, Grecji, 3. moim pokoju, wielki pająk, 4. mojego nowego chłopaka, 5. której godzinie, domu, 

6. zimnym piwem, telewizją, żadnej pracy, 7. tę krótką czarną sukienkę, tę wąską spódnicę, tę luźną bluzkę, 8. długim 

spotkaniu, biurze, 9. smaczną kolację, drogie wino, pustym stole, 10. dziewczyny, twoim przyjacielem, chłopakiem, 

11.tym sklepie, rogu, butelkę, chudego mleka, 12. tygodnia, deszcz, 13.naszym mieszkaniu, lotniska, naszym blokiem, 

14. lodówce, podłodze, toalety, piekarniku, 15. pana, pana, 16. nadzieję, tego francuskiego autora, jego pierwszej 

książki, tej książce, 17. pociągiem, Gdańska, dziewiąte, właścicielką, mieszkania, 18. łóżka, papierosa, rozmowie, szefem, 

urlopu, amerykaninem, 18. 19. samochodu, dużego domu, pięknej kobiety, dobrego przyjaciela, 20. pomoc, taty 
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