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1.Przetłumacz na angielski (albo swój język) 
 

1. Nie znam nikogo, kto mieszka w tym mieście. 

2. Bardzo dobrzę czuję się wśród ludzi. 

3. Wczoraj byliśmy u szwagra na imieninach. 

4. Spacerowałam wzdłuż rzeki i myślałam o tobie. 

5. Szukam nowej pracy, bo mam dość starej.  

 

 

2.Przetłumacz na polski 

 
1. I was coming back from the gym and I feel asleep on the train.  

2. I added one spoon of salt to the tea. 

3. You don’t need this new dress, because you have a lot of dresses!  

4. I took ice-cream out of the fridge and I forgot (about them)! 

5. This chair is made of plastic.  

6. When was the last time you went to a doctor? 

 

3.Wstaw słowa do zdań 
Liczba pojedyncza 

jedna puszka, żadna promocja, starożytny Rzym, czosnek, praca, twój brat, trzeci świat, woda pitna, noc, 

mój ołówek  chleb, droga, pan, tamten dzień, zdrowie i szczęście 

1. Bez …………………………….. nie znalazłabym …………………………… do domu. Dziękuję! 

2. Potrzebujesz ............................................... mleka skondensowanego, nie dwóch! 

3. Zawsze interesowała mnie historia ................................................................... . 

4. Brak ........................................................ to duży problem krajów ................................................... 

5. Sąsiadka życzyła mi ..................................................., ale myślę, że nie była szczera. Nie lubi 

mnie! 

6. Proszę, nie używaj ..................................................... . Masz swoich dziesięć w biurku! 

7. ....................................... jak zwykle wracałam piechotą z ...........................i rozmawiałam przez 

telefon, kiedy zobaczyłam dziecko na skrzyżowaniu. 

8. Nie ma ............................., kiedy moja córka nie płacze. Ona płacze w nocy, a śpi w dzień! 

9. Nie kupiłem ani ................................... ani ............................................. , bo w supermarkecie nie 

było .............................................. . 

10. Nie widziałam ....................................................... od wielu lat. Jak on się ma? 
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4.Wstaw słowa do zdań 
Liczba mnoga 

Włochy, mój student, kilogram, dziadek, kobieta, człowiek, grosz, sympatyczny Polak, mój przyjaciel, 

rodzic, słoik, stary mebel, butelka 

 

1. Franek jest najzdolniejszym z ............................................................... 

2. Nie potrzebujemy już ....................................................... . Zamówiliśmy w Ikei nowe. 

3. ................................................... nie ma w domu. Czy chce pani zostawić wiadomość? 

4. Kupiliśmy 10 ................................. kiełbasy, 6 ..................................... musztardy i 6 

..................................... keczupu. Myślisz, że wystarczy na biwak? 

5. Brakuje mi jeszcze dziesięciu .................................... do bułki. Czy może mi pani je pożyczyć? 

6. Wśród ........................................................................................ ciebie lubię najbardziej! 

7. Czy znasz wielu .............................................? 

8. Tylko kilkoro ........................................ odpowiedziało na mojego maila.  

9. Zawsze spędzałem wakacje u ..............................................., ale w tym roku rodzice chcą, 

żebyśmy pojechali do ............................... . 

10. Ten model sukienki jest idealny dla .................................... o wąskich ramionach i szerokich 

biodrach. 

 

5.Wstaw zaimki w dopełniaczu do zdań 
 

1. Dlaczego Wojtka jeszcze nie ma? Potrzebuję ..........., żeby zrobić ten projekt! 

2. Nie, ta kobieta to nie jest moja matka. Nie znam .................... . 

3. Dlaczego nie było ................ wczoraj w domu? Nie pamiętałeś, że mnie zaprosiłeś?! 

4. Kupiłem ci kwiaty, ale zapomniałem .......... w domu! 

5. Franek przysłał nam prezent na nowe mieszkanie. Prezenty od ................ są zawsze gustowne i 

oryginalne! 

6. Jesteś kochany! Dziękuję, że kupiłeś mi leki. Co ja bym bez ............. zrobiła!? 

7. Tak, impreza będzie u ............... w domu. Nie, nie musisz nic przynosić. Ja kupię alkohol i 

przekąski. 
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8. Ósme dziecko było dla ........... niespodzianką. Naprawdę nie planowaliśmy ........., ale kochamy je 

tak samo mocno, jak pozostałą siódemkę. 

9. Nie możecie teraz wyjść. Potrzebuję ............! Ach, jestem taki samotny! 

10. Nigdy więcej nie pójdę na imieniny do dziadków. Zawsze zmuszają mnie do picia wiśniówki.  

Wczoraj znowu wróciłem od ................. pijany! 
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Odpowiedzi 
1. 

1.I don’t know anyone who lives in this city 

2. I feel very well among people. / I like being among people. 

3. Yesterday we were at my brother-in-law’s namesday party. 

3. I was walking along the river and I was thinking of you. 

4. I’m looking for a new work because I’ve had enough of the old one. 

 

2.  

1.Wracałam z siłowni i zasnęłam w pociągu. 

2. Dodałam jedną łyżkę soli do herbaty. 

3. Nie potrzebujesz tej nowej sykienki, bo masz dużo sukienek! 

4. Wyjęłam lody z lodówki i zapomniałam 

5. To krzesło jest z plastiku 

6.Kiedy byłeś/aś ostatni raz u lekarza? 

 

3. 

1.pana, drogi, 2.jednej puszki, 3.starożytnego rzymu, 4. wody pitnej, trzeciego świata, 5.zdrowia i 

szczęścia, 6.mojego ołówka, 7. tamtego dnia, pracy, 8. nocy, 9. czosnku, chleba, żadnej promocji, 

10.twojego brata 

4. 

 1.moich studentów, 2.starych mebli, 3.rodziców, 4. kilogramów, słoików, butelek, 5.groszy, 6.moich 

przyjaciół, 7.sympatycznych polaków, 8. ludzi, 9. dziadków, Włoch, 10. kobiet  

5.  

1.go, 2.jej, 3.cię, 4. ich, 5. niego, 6.ciebie, 7. mnie, 8.nas, go, 9.was, 10. nich 
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