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1.Wpisz przymiotniki nazywające osoby obok definicji 
 

1. …………………………………… to osoba, która nie ma pracy. 

2. ...................................... to osoba, która nie słyszy. 

3. ...................................... to osoba, która nie widzi. 

4. ...................................... to osoba, która nie ma domu. 

5. ...................................... to inaczej kolega. 

6. ...................................... to kobieta, z którą ktoś jest zaręczony.  

7. ...................................... to żona syna. 

8. ...................................... to kobieta – władczyni królestwa. 

9. ...................................... to żona brata. 

10. ...................................... to matka męża. 

11. ...................................... to członek rodziny, z którym mamy trochę wspólnego DNA. 

12. ...................................... to osoba, która poluje na zwierzęta w lesie. 

13. ...................................... to osoba, która ma chorobę. 

14. .......................................to osoba, która buduje budynki. 

15. .......................................to ktoś dla nas ważny, rodzina, partner lub przyjaciel. 

16. .......................................to kobieta, która szyje lub naprawia ubrania. 

2. Wpisz w puste pola słowa z nawiasów w odpowiednich przypadkach 
 

1. Spotkałem starego .......................................... (znajomy) po drodze do domu, więc poszliśmy na 

wódkę. 

2. Staram się unikać mojej  ......................................................(narzeczona), bo zwariowała na 

punkcie ślubu. 

3. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego nie możesz się dogadać z .....................................(synowa). 

4. Proszę powiedzieć panu ...........................................(budowniczy), że tutaj nie dostanie ani 

kanapeczek, ani piwka. 

5. Wszyscy szanują ......................................... (królowa), bo ma bardzo dobre serce. 

6. Taksówkarz wyrzucił z samochodu ......................................... (niewidoma), bo przeszkadzał mu 

jej pies przewodnik. 

7. ........................................... (myśliwy, pl.) mają prawo zabierać dzieci na polowania. 
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8. Maria stała się ........................................ (bezdomna) nie w wyniku alkoholizmu czy lenistwa, ale 

z powodu niefortunnego zbiegu okoliczności. 

9. Myślę, że powinien pan powiedzieć .....................................................(swój bliski, pl.) o chorobie. 

10. ................................(głuchy, pl.) rozdawali breloczki i informacje o tym, że zbierają pieniądze na 

życie, bo nie mogą pracować. 

11. Na pogrzeb pana Mietka przyszła jedynie garstka ................................. (krewny, pl.) i jeden 

sąsiad. 

12. Mirella marzyła o tym, żeby szlag trafił jej ...................................... (teściowa).* 

13. Uprzejmie prosimy ...................................... (podróżny, pl.) o wchodzenie do pociągu 

pojedynczo, a nie wszyscy na raz jak jakaś banda psów.  

14. Pani Stefania pracuje z ...............................................(bezrobotny, pl.) – pomaga im znaleźć 

interesującą pracę. 

15. Przepraszam, czy mają państwo toaletę dla ..........................................(niepełnosprawny, pl.)? 

16. Od razu polubiłam swoją ........................................... (bratowa). Ma świetne poczucie humoru! 

17. Muszę zanieść tę kieckę (sukienkę) do ............................................ (krawcowa), żeby mi ją 

zwęziła. 

18. Ksiądz wszedł do sali szpitalnej, żeby porozmawiać z ..................................(chory), ale on nie 

chciał go widzieć. 
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ODPOWIEDZI 
1.1.bezrobotny, 2.głuchy, 3.niewidomy, 4.bezdomny, 5.znajomy, 6.narzeczony, 7.synowa, 8.królowa, 

9.bratowa, 10.teściowa, 11.krewny, 12.myśliwy, 13.chory, 14.budowniczy, 15.bliski, 16.krawcowa 

2. 1.znajomego, 2.narzeczonej, 3.synową, 4.budowniczemu, 5.królową, 6.niewidomą, 7.myśliwi, 

8.bezdomna, 9.swoim bliskim, 10. głusi, 11.krewnych, 12.teściową, 13.podróżnych, 14.bezrobotnymi, 

15.niepełnosprawnych, 16.bratową, 17.krawcowej, 18.chorym 

 

 

 

 

 

 

• Niech cię/ją/go trafi szlag – to życzenie, żeby komuś stało się coś złego 
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