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Kolokwialnie w odpowiedzi

I TO I TO  (z rzeczownikami)

- Co wziąć na piknik? Hummus czy kanapki?

- Weź i to i to.

I TAKI I TAKI ( TEŻ: I TAKA I TAKA, I TAKIE I TAKIE ETC.; z przymiotnikami)

- Czy ten film był raczej zabawny czy straszny?

- I taki i taki. I bałam się i śmiałam w kinie.

I TAK I TAK ( z przysłówkami)

- Powinnam pomalować pokój na czerwono czy na zielono?

- Obojętnie. Podoba mi się i tak i tak.



Ze słowem 
„oba”

Niemęsko-
osobowy i 
nijaki

Męsko-
Osobowy

Żeński Grupa 
(kobieta i 
mężczyzna)

oba obaj / 
obu

obie oboje 

samochody
okna
koty

mężczyźni/
mężczyzn

kobiety ludzi 



Przykłady

1. Obaj chłopcy byli utalentowani.

Obu chłopców było utalentowanych.

2. Oba jabłka były czerwone.

3. Obie kobiety miały na sobie sportowe buty.

4. Oboje dzieci płakało.



Ćwiczenie 1 Co pasuje?

1. Oba/ Obie / Obu psy były białe.

2. Oboje / Oba / Obu sasiadów robiło imprezę z muzyką techno.

3. Obaj / Obie / Oboje dziewczynki chciały tę samą lalkę.

4. Obie / Oboje / Obaj koledzy opowiadali zabawne anegdoty.

5. Oba / Obu / Oboje kubki były puste.

6. Obaj / oboje / oba rodziców przyszło na spotkanie z nauczycielem. 

7. Obie / oba / obu  przyjaciółki zamówiły czekoladę i ogórki.



Odmiana „oba” przez przypadki

Rodzaj
męskoosobowy

Rodzaj żeński
Rodzaj męski 
nieżywotni i 
nijaki

Liczebnik
zbiorowy

Mianownik obaj obie oba oboje

Biernik obu obie oba oboje

Dopełniacz obu obu obu obojga

Celownik obu obu obu obojgu

Miejscownik obu obu obu obojgu

Narzędnik oboma obiema/ oboma oboma obojgiem



Ćwiczenie 2 Wstaw słowo „oba” w puste pola.

1. Jacek spotykał się z ............................ kobietami. 

2. Chcę zatrzymać ....................... koty.

3. Powiedziałam .......................... Panom wszystko, co wiem. 

4. Nasza rodzina jest ważna dla nas ......................... .

5. ..................... wiemy, że ta dyskusja nie ma sensu. 

6. Zapomniałem ...................... słów!

7. Ta aktorka występowała w .......................... moich ulubionych filmach.

8. Widziałem ....................... sztuki teatralne, ale nie wiem, która była lepsza.

9. Znam .....................te języki obce, ale żadnego nie znam bardzo dobrze.

10. Przyjdziecie do nas ...................... czy przyjdziesz sama?


