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KILKA UWAG 
 

„Wszyscy”, „każdy”, oraz „niektórzy” mogą łączyć się z rzeczownikiem ale nie muszą. 

 „Żaden” może być tłumaczone na angielski jako „no”, „none” albo „any”. Na przykład: 

• Nie znam żadnych Polaków.  – I don’t know any Poles. 

• Żaden Chińczyk tutaj nie mieszka. - No Chinese live here. 

• Które ciastko chcesz? Żadne! – Which cookie do you want? None! 

„Wszyscy” może być tłumaczone na angielski jako „all” albo „everyone” 

• Wszyscy Europejczycy mówią po angielsku. – All Europeans speak English. 

• Wszyscy tutaj mówią po angielsku. – Everyone here speaks English. 

„Wszystkie” możeby być tłumaczone na angielski jako „all” i musi po nim być rzeczownik. 

• Wszystkie kobiety chcą być młode. – All women want to be young. 

„Każdy” może być tłumaczone na angielski jako „everyone”, „each” albo „every”. 

• Każdy ma rodziców. – Everyone has parents.  

• Każdy z nich umie śpiewać. – Each of them can sing.  

• Każdy ziemniak jest smaczny. – Every potato is tasty. 

„Niektórzy” może być tłumaczone na angielski jako „some”: 

• Niektórzy Polacy nie lubią pierogów. – Some Poles don’t like pierogi. 

• Niektórzy lubią plotkować. – Some people like to gossip. 

„Cały” musi się łączyć z rzeczownikiem.  Może być tłumaczone na angielski jako „whole” albo „all” 

• Mój pies zjadł całą pizzę. – My dog ate the whole pizza. 

• Cały dzień siedziałem w domu. – I was at home all day. 

„Nikt” nie może łączyć się z rzeczownikiem. Może być tłumaczone na angielski jako „no one”. 

• Jeśli nikt nie przyjdzie do 15:15, pójdę do domu. – If no one shows up until 3:15 I’m going home. 

 

„Ktoś” nie może łączyć się z rzeczownikiem. Może być tłumaczone na angielski jako „someone” albo 

„anyone” 

• Ktoś puka do drzwi. – Someone is knocking on the door. 

• Czy jest tu ktoś? – Is anyone here? 
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TABELE 
 

MIANOWNIK nikt ktoś wszystko 

BIERNIK nikogo kogoś wszystko 

DOPEŁNIACZ nikogo kogoś wszystkiego 

NARZĘDNIK nikim kimś wszystkim 

MIEJSCOWNIK nikim kimś wszystkim 

CELOWNIK nikomu komuś wszystkiemu 

 

 RODZAJ 
MĘSKI 

ŻYWOTNY 

RODZAJ 
MĘSKI 

NIEŻYWOTNY 

RODZAJ ŻEŃSKI RODZAJ NIJAKI 

MIANOWNIK cały / każdy / żaden cała/każda/żadna całe/każde/żadne 

BIERNIK całego/ 
każdego/ 
żadnego 

cały / każdy/ 
żadnego 

całą/każdą/żadną całe/każde/żadne 

DOPEŁNIACZ całego / każdego / żadnego całej/każdej/żadnej całego/każdego/żadnego 

NARZĘDNIK całym/ każdym/żadnym całą/każdą/żadną całym/każdym/żadnym 

MIEJSCOWNIK całym/ każdym/ żadnym całej/każdej/żadnej całym/każdym/żadnym 

CELOWNIK całemu / każdemu/żadnemu całej/każdej/żadnej całemu/każdemu/żadnemu 

 

 MĘSKOOSOBOWY NIEMĘSKOOSOBOWY 

MIANOWNIK cali/ wszyscy/żadni/ niektórzy całe/wszystkie/żadne/niektóre 

BIERNIK całych/wszystkich/ żadnych/ 
niektórych 

całe/wszystkie/żadne/ niektóre 

DOPEŁNIACZ całych/wszystkich/żadnych/ niektórych 

NARZĘDNIK całymi/wszystkimi/żadnymi/ niektórymi 

MIEJSCOWNIK całych / wszystkich/żadnych/ niektórych 

CELOWNIK całym/ wszystkich/żadnym/ niektórym 
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ĆWICZENIA 
 

1.Żaden czy ktoś? 
 

1. Czy ................... może mi pomóc?  

2. Nie znalazłem .......................... interesującej książki w księgarni. 

3. Myślę o ....................., kto mogłby mi pomóc.  

4. Potrzebuję ....................... do opieki nad dzieckiem.  

5. W naszym domu nie ma ........................ książki. 

6. Nie znam ...................... słowa po chińsku.  

7. ............., kto tu mieszka, jest bałaganiarzem. 

2.Wszyscy, wszystko czy cały?  
 

1. .................... rok czekałem na ten egzamin 

2. .................... powinni mieć dostęp do edukacji! 

3. .................... co zarobiłem, musiałem wydać na rachunek ze szpitala.  

4. Wypiłeś .............. litr mleka?  

5. ................... rodzina mieszka w tym samym mieście.  

6. Nie musisz zjeść ........................... . Mięso zjedz, a ziemniaki zostaw. 

7. Do piątku na pewno nie przeczytam ......................... książki. 

8. Wysłałem już zaproszenia na ślub do ........................ gości.  

3.Cały czy każdy? 
 

1. Uczyłem się  ................ wieczór, ale nadal nic nie rozumiem. 

2. Teraz na ....................... świecie mówi się dużo o wirusie.  

3. ........................ roku latamy na wakacje na Florydę.  

4. Moja babcia będzie u nas przez ..................... tydzień.  

5. ........................, kto ma kaszel, musi zostać w domu.  

6. W naszej przychodni lekarze traktują ........................... pacjenta indywidualnie. 

7. Na ....................... plaży miejskiej nie było ani jednej toalety. 

8. Wyrzuciłam wczoraj ........................... sukienkę, której nie nosiłam od co najmniej dwóch lat. 
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4.Każdy czy wszyscy? 
 

1. ..................... w tym biurze robi inne rzeczy. 

2. Nie lubię ............................., którzy są aroganccy.  

3. ..................... dnia wstaję o piątej i idę biegać.  

4. W mojej rodzinie rozmawiamy na ........................ tematy otwarcie.  

5. Nie używam codziennie .......................... języków, które znam.  

6. Wolontariuszem może zostać .................. osoba, która chce regularnie pomagać.  

7. .................. z nas ma inne hobby.  

8. Mam wrażenie, że ...................... moi znajomi biorą śluby albo mają dzieci.   

 

5.Podkreśl prawidłowe słowa: 
 

1. Każdy / wszyscy pracownicy tej firmy muszą mieć przerwę na obiad. 

2. Nie znam tutaj żadnych / niektórych ludzi. 

3. Nikomu / żadnemu nie smakował mój kurczak. 

4. Wiem, że każdy/ wszyscy uczeń chciałby nauczyć się polskiego w rok. 

5. Nikogo/ żadnego nie było dzisiaj w pracy.  

6. Całą/ Każdą noc grałeś w gry, a teraz nie możesz wstać do szkoły! 

 

6.Wpisz prawidłowe słowo:  
 

1. ............................ emeryci w całym kraju powinni mieć darmowe lekcje języków obcych. 

2. ............................ nie było w domu, więc złodziej usiadł na kanapie i włączył telewizor. 

3. Nie chcę tutaj widzieć ........................... twoich kolegów! Zawsze zostawiają bałagan! 

4. Dla ............................. praca to tylko sposób na zarabianie pieniędzy. Dla mnie to całe życie. 

5. Gdzie są .............................? Mecz już się zaczyna! 

6. W tym ............................. bałaganie nie mogę znaleźć swojej drugiej skarpetki w dinozaury! 

7. Naprawdę nie mam ochoty się dzisiaj z ......................... spotykać. 

8. Za ........................... razem kiedy widzę psa na ulicy, mam ochotę go pogłaskać. 
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9. Jeśli ............................ lekarze będą chorzy, nie będzie ........................., kto będzie zajmował się 

pacjentami.  

10. Jeśli nie będziesz podejmować ...................... ryzykownych decyzji, nie będziesz niczego żałować.  

11. Mamy dobrych sąsiadów.  .............................. na naszym osiedlu żyją w zgodzie.  

12. Ci panowie nie są ................................ biznesmenami, ale zwykłymi oszustami! 

7.Popraw błędy 
 

1. Kiedy jestem chory, nie biorę niczego leków tylko piję herbatę i jem ziemniaki.  

2. Wszyscy, kto mieszka w tym mieście, jeździ rowerem.  

3. Do tego baru nie przychodzi każdy bogaty człowiek. 

4. Całe dzieci lubią słodycze. 

5. Czy odwiedza pani nikogo tutaj? 

6. Nie mam całej czystej pary skarpetek! 

7. Wszystkie, co umiem, nauczył mnie mój ojciec. 

8. Każdych znajomych lubię bardziej niż innych.  
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Odpowiedzi 
 

1.ktoś, 2.żadnej, 3.kimś, 4.kogoś, 5. żadnej, 6. żadnego, ktoś 

2.1.cały, 2.wszyscy, 3.wszystko, 4.cały, 5.cała, 6.wszystkiego, 7. całej, 8.wszystkich 

3.1.cały, 2.całym, 3. każdego, 4.cały, 5.każdy, 6. każdego, 7.całej, 8.każdą 

4.1.każdy, 2.wszystkich, 3.każdego, 4.wszystkie, 5.wszystkich, 6.każda, 7.każdy, 8.wszyscy 

5.wszyscy, 2.żadnych, 3.nikomu, 4.każdy, 5. nikogo, 6. całą 

6. 1.wszyscy, 2. nikogo, 3. żadnych, 4. niektórych, 5. wszyscy, 6. całym, 7. nikim, 8. każdym, 9.wszyscy, nikogo, 10. 

żadnych, 11. wszystkimi, 12. żadnymi 

7.1.niczego->żadnych, 2.wszyscy->każdy, 3.każdy->żaden, 4.całe->wszystkie, 5.nikogo->kogoś, 6. całej->żadnej, 7. 

wszystkie->wszystko, 8. każdych -> niektórych 
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