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 Liczba pojedyncza Liczba mnoga 

Mianownik to te / ci 

Biernik tego / to te / tych 

Dopełniacz tego tych 

Celownik temu tym 

Narzędnik tym tymi 

Miejscownik tym tymi  

 

1. Zapomnij o ..........., o czym ci wczoraj mówiłem.  

2. Grażynia nie mogła się pogodzić z ............. , że bank zabrał jej dom.  

3. Spotkaliśmy się tutaj po .............., żeby pożegnać dziadka Michała.  

4. Interesowała się ................., czym nie powinna się interesować dziewczynka w tamtych czasach. 

5. Chciałam ci podziękować za .............., że wczoraj opiekowałaś się moim dzieckiem.  

6. Dzięki ................., że skończyłem programowanie, nie mam problemu z pracą.  

7. Dyrektor chciał rozmawiać tylko z ...................., którzy nie uciekli wczoraj z lekcji. 

8. Musimy pomagać ................., którzy są od nas słabsi. 

9. Przez .............., co powiedziałeś, nie mogłam wczoraj zasnąć 

10. ................, którzy zaatakowali tego chłopca, muszą iść do więzienia! 

11. ................., którym mogę zaufać, mogę policzyć na palcach jednej ręki. 

12. Proszę się zastanowić nad .............., co jest napisane w kontrakcie. 

13. Nigdy nie słyszałem o .............., o czym mi opowiedziałeś. 

14. Gdzie są moje okulary, ............. z czerwonymi oprawkami? 

15. Zenek nie mógł uwierzyć w ................ , co przeczytał w liście od narzeczonej. 

16. ................., którego spotkałeś wczoraj u jubilera, to nie mój brat.  

17. Problem w ..........., że już od dawna ze sobą o niczym nie rozmawiamy. 

18. Dziewczyny! ..............., które chcą grać w tenisa niech idą za mną! Reszta gra w koszykówkę. 

19. Jeszcze nigdy nie jadłem ................, co twoja mama ugotowała. 

20. Firma zwolniła wszystkich ................., którzy pracowali u nas mniej niż 6 miesięcy. 

 

 

Odpowiedzi: 
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1.tym, 2.tym, 3.to, 4.tym, 5.to, 6.temu, 7.tymi, 8.tym, 9.to, 10.ci, 11.tych, 12.tym, 13.tym, 14.te., 

15.to, 16. ten, 17.tym, 18.te, 19.tego, 20.tych 
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