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Liczba pojedyncza 

Mój szef, kariera, archiwum, 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. 

 

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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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. 

 

 


