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1.Połącz zdania  
 

1. Kupiłam wczoraj telefon         bo w Serbii nie było pracy  i zjemy razem kolację.  

2. Nie mogę się doczekać          ale muszę go oddać  więc wtedy dzwonię do mamy. 

3. Moja nauczycielka          która mieszka w Polsce  bo jest zepsuty. 

4. Skoro masz pieniądze          aż przyjdziecie   ani nie jeździsz na wakacje? 

5. Przyjechałem tutaj          którą koszulę włożyć  ma małe dziecko. 

6. Często nie wiem             dlaczego ani nie masz domu a tutaj dostałem dobrą ofertę. 

 

2.Wstaw do zdań słowa z listy 
więc, czy, ponieważ, jednak, że, chociaż, ani, skoro, lub, czyli 

 

1. Nie jestem pewna ............ mam dzisiaj ochotę iść do kina. 

2. ......................... Ania była bardzo dobrą osobą, nie miała szczęścia w miłości. 

3. Nie chcę się uczyć .......... chińskiego, .......... hiszpańskiego. Wolę polski. 

4. .............................. już jesteś w kuchni, możesz mi zrobić herbaty? 

5. .............................. piję na śniadanie wódkę z miodem, jestem zdrowy. 

6. Moja córka mówi, ............... kiedy skończy szkołę, będzie treserką tygrysów .......... tancerką w 

dyskotece. 

7. Nie mamy samochodu, ............... musimy jeździć do supermarketu autobusem. 

8. Bardzo chcę odwiedzić was w weekend .................. mam bardzo dużo pracy i nie dam rady. 

3.Wstaw odpowiednie słowo w puste pole: który lub kto 
 

1. Osoba, ................ nie denerwuje się, kiedy musi długo czekać, jest cierpliwa. 

2. Ktoś, ................ zna kilka języków to poliglota. 
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3. Kobieta, ................ ma męża, jest mężatką. 

4. Osoby, ................... nie mają domów to bezdomni. 

5. Ktoś, ................... chodzi do kościoła to chrześcijanin. 

6. Mężczyzna ...................... uczy w szkole jest nauczycielem. 

 

4.Wstaw do zdań słowa z listy 
 

jaki, którą, którym, które, czyj, czyim, jakim, która, której, ile 

 

1. Nie rozumiem, .................. masz problem? 

2. Jeszcze nie wiem czy chcę mieć dzieci, a jeśli tak, to .......... – dwoje? troje? A może tylko 

jedno. 

3. Widziałaś tego mężczyznę w skórzanej kurtce? .......... to jest znajomy? Marysi? 

4. Przepraszam, może mi pan powiedzieć ........... godzina?  

5. Kobieta, .............. spotkaliśmy wczoraj w supermarkecie, to moja matka. 

6. Nie będziemy teraz dyskutować, ................ obowiązkiem jest wynoszenie śmieci. Dzisiaj ty 

to robisz i kropka. 

7. Jestem ciekawy, ..................... samochodem jeździ mój szef. Myślę, że SUVem, ale nie 

jestem pewny. 

8. Ta aplikacja skanuje twoje zdjęcia i mówi ci, w ................... sukience wyglądasz najlepiej. 

9. Chłopiec, z .................... chodzę na lekcje pianina, zna cztery języki! 

10. W tej firmie pracują tylko osoby, ............... skończyły najlepsze uniwersytety. 
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Odpowiedzi 
 

1. 

1. Kupiłam wczoraj telefon, ale muszę go oddać, bo jest zepsuty. 

2. Nie mogę się doczekać, aż przyjdziecie i zjemy razem kolację. 

3. Moja nauczycielka, która mieszka w Polsce, ma małe dziecko. 

4. Skoro masz pieniądze, dlaczego ani nie masz domu, ani nie jeździsz na wakacje? 

5. Przyjechałem tutaj, bo w Serbii nie było pracy, a tutaj dostałem dobrą ofertę. 

6. Często nie wiem, którą koszulę włożyć, więc wtedy dzwonię do mamy. 

2.1.czy, 2. chociaż, 3. ani, ani, 4. skoro, 5. ponieważ, 6. że, lub, 7. więc, 8. jednak 

3.1.która, 2. kto, 3. która, 4. które, 5. kto, 6. który 

4.1.jaki, 2. ile, 3. czyj, 4. która, 5. którą, 6. czyim, 7. jakim, 8. której, 9. którym, 10. które 

 

http://www.polskidaily.eu/

