
Dopełniacz B1 

 

Polski Daily www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

1.Wstaw słowa w dopełniaczu w puste pola 
Liczba pojedyncza 

Mój szef, kariera, archiwum, świeży chleb,  ten dzień,  kraj, wódka, krojenie, październik ten rok,  

wasza wizyta, prawo 

1. Cholera, znowu zapomniałem ....................... jazdy.  Dzisiaj na pewno dostanę mandat! 

2. Strasznie mnie irytuje głos ..................................... . 

3. Nie powinnaś zazdrościć Ani ...................... . Ona pracuje na sukces bardzo ciężko. 

4. Nie spodziewaliśmy się ........................................... . Jak miło, że przyszliście! 

5. Na północy ..................... będą burze, a na południu jak zwykle piękna pogoda. 

6. Dziewiątego ................................................................... będzie koniec świata. 

7. To już piąta butelka ........................., którą pijecie. Idźcie już spać! 

8. Mój mąż umarł w piątek. ........................... czułam, że stanie się coś złego. 

9. Lubię kiedy w sobotę lub w niedzielę moje mieszkanie pachnie ............................................ . 

10. Tomek! Widziałeś gdzieś naszą deskę do ............................... 

11. Profesor poszedł tylko na chwilę do ................................ i nie ma go już dwie godziny. 

2.Wstaw słowa w dopełniaczu w puste pola 
 Liczba mnoga 

perfumy, badania, odpowiedzialni pracownicy, pytania, osoba, przyjaciele, goście,  Katowice, 

pieniądze, papierosy, moje dzieci 

1. Jakich .......................... używasz? Bardzo ładnie pachniesz! 

2. Czy nie chciałabyś popilnować w weekend .......................................... . Mam ich trochę dość i 

muszę od nich odpocząć. 

3. Czy na prawdę do szczęścia potrzebujesz dużo ...............................? 

4. Dzień dobry! Przyszłam odebrać rezultaty ............................... . 

5. Nie wierzę, że tylko pięciu ................................ przyszło na moje przyjęcie pożegnalne! 

6. Mam tylko dwa złotę, czy wystarczy mi na paczkę ............................. 

7. Jeśli znasz kogoś z ..................................., daj mi znać, bo dostałem tam pracę i chcę zadać kilka 

............................. . 

8. Ciągle siedzisz w pokoju, jesz czipsy i grasz na komputerze. Jesteś samotny! Potrzebujesz 

................................... . 

9. Musiałem zamknąć swoją firmę, bo brakowało mi ........................................................................ . 

10. Ile ............................ zaprosiłaś na wesele? 
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3.Wstaw odpowiedni przyimek 
 

1. Byłam wczoraj .... psychologa, bo panicznie boję się sprzątać. 

2. Jak ...... mnie twój projekt nie ma sensu. 

3. Pożyczyłem pieniądze ...... dziadka i mam nadzieję, że nie będę musiał mu ich oddać. 

4. Kiedy wróciłem ..... Sudanu okazało się, że mam pasożyty w stopie. 

5. Poproszę karmelowe latte ze stewią, ale ..... mleka! 

6. Przykro mi Łucjo, nie mam nic ...... ciebie, bo nie byłem w sklepie. 

7. Kiedy piekarnik będzie gorący, wstaw ..... niego ciasto. 

8. Wiesz może, gdzie jest moja suszarka ..... włosów? 

9. Jak było ...... babci na imieninach? 

10. ...... wielu lat nie jeździłem rowerem. 

4.Wstaw prawidłowy zaimek 
 

1. Kasiu! Dlaczego ........ unikasz? Co złego zrobiłem? 

2. Moje wnuczki są bardzo irytujące. Nie znoszę ...... pilnować. 

3. Profesor Janicka jest po prostu wredna! Z powodu .......... musiałem powtarzać rok! 

4. A ten prezent jest od ......... – to znaczy ode mnie i od dziadka. 

5. Drodzy Pracownicy! Bez ........... nie mógłbym sobie pozwolić na nowe Lamborgini w tym roku! 

6. Nienawidzę ........, Jacku! Mówiłeś, że jestem najważniejszą kobietą w twoim życiu, a ty ciągle 

dzwonisz do mamy po przepis na kanapki! 

7. Twoja siostra to dobra kasjerka. Nie martw się, nie zwolnię ....... . 

8. Moi teściowie są bardzo aktywnymi ludźmi, dlatego nasze dzieci nigdy się u ....... nie nudzą.  

9. Jestem pewien, że zostawiłem klucze na stole w kuchni, ale teraz ..... tam nie ma. 

10.  Mój szef jest ze Szkocji i ma taki silny akcent, że  nigdy nie mogę ..... zrozumieć. 
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Odpowiedzi: 
 

1.1. prawa, 2. mojego szefa, 3.kariery, 4. waszej wizyty, 5.kraju, 6. października tego roku, 7. wódki, 8. tego dnia, 9. świeżym 

chlebem, 10.krojenia, 11. archiwum 

 

2.1.perfum, 2.moich dzieci, 3. pieniędzy, 4. badań, 5. gości, 6. papierosów, 7.katowic, pytań, 8. odpowiedzialnych 

pracowników, 9. osób 

3.1. u, 2.dla, 3. od, 4. z, 5. bez, 6. dla 7. do 8. do 9.u, 10. od 

4.1. mnie, 2.ich, 3. niej, 4.nas, 5. was, 6. cię, 7. jej, 8. nich 9. ich 10.go 
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