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1. Rodzaj męski, żeński i nijaki. Rzeczowniki z twardymi końcówkami. Wpisz słowa w 

odpowiedniej formie 
 

2. Wiosenne sukienki wiszą w ...................................................... (duża szafa). 

3. Dlaczego w ................................................................. (mój but) jest mokro? 

4. Pamiętaj, żeby po ...................................................... (sobotnia szkoła) przyjść prosto do domu! 

5. Codziennie rano dziadek chodzi po ...................................................................... (swój sad) i 

myśli. 

6. Urodziłem się w ................................. (Warszawa). 

7. Przykro mi, że nigdy nie nauczyłam się jeździć na .............................................................. (rower). 

8. Możesz mi wytłumaczyć, co jest na tym ............................................................. (nowoczesny 

obraz)? 

9. Patrz! Wielki pająk chodzi po .................................................................................. (nowa lampa)! 

10. Nie będę już się uczyć polskiego. Mam to w ....................... (nos). 

11. Uważaj! Twój syn spędza wieczory w ....................................................................... (stara brama) 

z jakimiś niebezpiecznymi chłopakami! 

12. Bardzo chcę wiedzieć co jest w tym ...................................................................................... 

(wielkie pudełko)! 

13. Po ................................................................................................ (długa choroba) Ryszard w końcu 

wrócił do pracy. 

2. Rodzaj męski i nijaki. Rzeczowniki z miękkimi końcówkami. Wpisz słowa w 

odpowiedniej formie  
1. Po .......................................................................... (niespodziewany gol) Wroniaka, drużyna z 

Warszawy zaczęła wygrywać. 

2. Dzień po ............... (dzień) uczę się czegoś nowego i jestem zadowolony z życia. 
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3. W tym ............................................................................... (pomarańczowy kosz) na śmieci są tylko 

śmieci biologiczne! 

4. W tym ................................................................................. (czekoladowe jajo) jest mała zabawka. 

5. Nasze wesele miało miejsce w ............................................................... (uroczy lokal) pod lasem. 

6. Reżyser zawsze musi myśleć najpierw o ...................................... (widz), który będzie oglądał film. 

7. Nie podoba mi się, że uczymy dziewczynki czekać na księcia na ............................................. 

(biały koń). 

8. Menadżer restauracji opowiadał pracownikom o ................................................. (nowy kucharz). 

3.Rodzaj żeński. E, i lub y. Wpisz słowa w odpowiedniej formie 
 

1. Proszę, stań na ....................... (waga). Zobaczymy, czy schudłeś. 

2. Musimy porozmawiać o  .................................................................. (nasza przyjaźń). 

3. Przepraszam, w ........................................................ (która sala) jest spotkanie rodziców klasy 

siódmej? 

4. Zawsze po ........................ (msza) w kościele chodziliśmy na ciastko do cukierni. 

5. Czy w ......................................... (ta zabawka) są już baterie?  

6. Ta baśni jest o ....................................................... (zła księżniczka) i jej ..................................... 

................................... (dobra macocha). 

7. Zawsze mogę polegać na ......................................................... (ciocia Janka).  

8. Wczoraj na ............................. (poczta) kupiłam bardzo ładną Biblię.  

9. Zniszczyli mi koszulę w  ......................................................... (ta tania pralnia) i teraz nie mam w 

.............. (co) iść na rozmowę kwalifikacyjną. 

10. Nie znoszę piosenek o ....................................................................  (naiwna miłość), bo 

rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej. 
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4. Rodzaj męski, żeński i nijaki. Miks. Wstaw słowa w odpowiedniej formie 
 

1. Moja mama ciągle mówi o ........................... (Bóg).  

2. Możesz już odgrzewać rosół! Jesteśmy w ........................... (droga)! 

3. Ciasteczka są już na .............................. (blacha). Mogę je wstawić do piekarnika? 

4. Przykro mi, ale w pana ....................................................... (najnowsza książka) nie ma zupełnie 

nic interesującego! 

5. Po ............................................................................... (wczorajszy pieczony kurczak) bardzo bolał 

mnie brzuch. Może był za krótko w ........................................... (piekarnik)? 

6. Oglądałaś ten serial o .............................. (duch) chłopaka, który nie wie, że nie żyje? 

7. Proszę pani! W tym ............................ (jabłko), które kupiłam u pani były robaki!  

 

5.Miejscownik czy Biernik? Podkreśl prawidłową formę 
 

1. Jeśli masz chwilę, skocz jeszcze po mleko/mleku do sklepu! 

2. Byliśmy wczoraj na koncert/ koncercie Disco Polo! Ale była zabawa! 

3. Na kogo jak na kogo, ale na ciebie/tobie Rafał to zawsze można liczyć! 

4. Jeździliśmy wczoraj po całe miasto/ całym mieście i szukaliśmy kostiumu na Haloween dla syna. 

Kto wymyślił to głupie święto!? 

5. Kiedy będziesz jechał w Tatry / Tatrach, możesz mi przywieźć ciupagę? 

6. W twój wiek / twoim wieku nie szukałbym dziewczyny na uniwersytecie, ale raczej w klubie 

bingo.  

7. Siedzieliśmy wczoraj w barze i gadaliśmy o czasy studenkie/ czasach studenckich. Zrobiło mi 

smutno, więc się upiłem. 

8. Jezu, znowu szukasz swoich kluczy? Przecież leżą na lodówkę / lodówce jak zawsze. Co twoją 

głową? 

9. Wiedziałeś, że Mariola leci* na naszego menadżera/ naszym menadżerze? Ale będą plotki! 
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10. Wczoraj nigdzie nie wychodziłem! No tylko po południu byłem raz w supermarket / 

supermarkecie po batonika! 

*lecieć na – lubić w romantycznym sensie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi 
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1.1.dużej szafie, 2. moim bucie, 3.sobotniej szkole, 4.swoim sadzie, 5. Warszawie, 6.rowerze, 7. nowoczesnym obrazie, 8. nowej 

lamppie, 9. nosie, 10. starej bramie, 11.wielkim pudełku, 12 długiej chorobie 

2.1.niespodziewanym golu, 2. dniu, 3. pomarańczowym koszu, 4. czekoladowym jaju, 5. uroczym lokalu, 6.widzu, białym koniu, 

8. nowym kucharzu 

3. 1.wadze, 2.naszej przyjaźni, 3.której sali, 4. mszy, 5.tej zabawce, 6. złej księżniczce, dobrej macosze, 7. cioci jance, 8. poczcie, 

9. tej taniej pralni, 10. naiwnej miłości 

4. 1.bogu, 2.drodze, 3. blasze, 4. najnowszej książce, 5. wczorajszym pieczonym kurczaku, piekarniku, 6. duchu, 7. jabłku 

5. 1.mleko, 2. koncercie, 3.ciebie, 4.całym mieście, 5. Tatry, 6. twoim wieku, 7. czasach studenckich, 8. lodówce, 9. naszego 

menadżera, 10. supermarkecie 
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