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1.Do podanych zdań dopisz pozytywną odpowiedź, jak w przykładzie. Użyj zaimków 

osobowych. 
 

- Posprzątałeś pokój? 

- Tak, posprzątałem go.  

1. 

- Możesz mi zrobić herbaty? 

- Dobrze, ............................................. 

2. 

- Czy dałaś Zosi książkę? 

- Tak, ................................................. 

3. 

-Zadzwoniliście do babci? 

- Oczywiście, ...................................................... 

4. 

- Czy Marta i Karolina kupiły wczoraj bilety na samolot? 

- Jasne, one ........................................................... 

5. 

- Czy jesteś pewny, że chcesz spotkać się z Patrycją? 

- No pewnie, że ........................................................ 

6. 

-  Będę dzisiaj blisko twojego domu. 

- O! To super, możesz ............. odwiedzić! 

7. 

- Brakuje mi ciebie! 

- .......................................................... też! 

8. 

- Kupiłeś w supermarkecie jedzenie dla psa? 

- Mhmm ..................................................................... 

9. 

- Czy naprawdę leciałeś samolotem z Eric’iem Trumpem? 

- Niestety tak. ........................................................................... 
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10.  

- Wysłałeś maila szefowi? 

- Pewnie, że ........................................................ 

 

2.Do podanych dialogów dopisz negatywną odpowiedź. Użyj zajmków osobowych.  
 

1. 

- Czy widziałeś gdzieś moje klucze? 

- Nie, ................................................................................... 

2. 

- Czy czytałeś moją książkę w toalecie?! 

- No co ty?! Nie, ................................................................... 

3. 

- Czy zjadłeś ostatni kawałek ciasta? 

- To nie ja. Ja ........................................................................ 

4. 

- Czy ciągle mnie kochasz? 

- Niestety, ............................................................................. 

5. 

- Czy rozmawiałaś wczoraj ze swoją teściową? 

- Na szczęście nie, .................................................................. 

6. 

- Musimy porozmawiać o naszej przyszłości! 

- Nie, teraz nie chcę ................................................................ 

7. 

- Czytałeś książkę „198Q”? 

- Jeszcze ...................................................................... 

8. 

- Przepraszam, czy wie pani, gdzie jest restauracja „Gościniec”? 

- Oj niestety nie. ...................................................................... 

9. 

- Czy możesz włączyć film Mateuszowi? 
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-  Biorę teraz prysznic i ....................................................................... 

10. 

- Czy twojego tatę boli głowa? 

- Nie, .............................................................. . Jest tylko zmęczony. 

Do dialogu wpisz zaimki osobowe 
 

- Cześć John, słyszałem, że byłeś w weekend z kolegami z pracy w Krakowie! Opowiadaj jak wrażenia! 

- Tak, tak. Niestety byłem z  1.............. w Krakowie. To był koszmar. 

- Och, dlaczego? Nie podobało 2................. się to miasto?  

- Miasto bardzo 3.................. się podobało, ale moi koledzy z pracy to inna historia.  

- Rozumiem, pewnie pili dużo alkoholu co? 

- Tak, niestety w sobotę  wypili 4................ bardzo dużo. Ale to nie koniec. Rozmawiali też z kobietami, 

tańczyli i śpiewali na ulicy. 

- Cha, cha! A o czym z 5............. rozmawiali? 

- Mówili 6.......... , że są z Ameryki, mają dużo pieniądzy i zapraszają 7........... na wakacje na Florydę.  

- To niezła historia. A miałeś czas zwiedzić zamek Wawel i rozmawiać po polsku? 

- Tak, zwiedziłem 8............ Robi duże wrażenie! Na szczęście w niedzielę nie mieliśmy spotkań 

biznesowych, więc poszedłem na wycieczkę po Krakowie.  

- Chodziłeś po 9.......... na piechotę czy jeździłeś meleksem, tym elektrycznym samochodem? 

- Na piechotę, z przewodniczką. Bardzo interesująca i atrakcyjna kobieta. Bardzo 10........... polubiłem i po 

wycieczce zaprosiłem 11............. na drinka. 

- I co, zgodziła się?  

- Tak. Powiedziała, że chętnie pójdzie ze 12............. na drinka lub piwo, ale miała czas dopiero wieczorem, 

więc dała 13........ swój numer telefonu, a ja dałem 14......... swój.  Zadzwoniłem do 15........... godzinę później 

i umówiliśmy się pod kinem „Pod Baranami”. Znasz 16........ ? 

- No jasne! Zawsze umawiałem się pod 17............ z dziewczynami, kiedy byłem studentem. I jak minęła 

reszta wieczoru? 

- O ósmej poszedłem na Rynek, napisałem sms-a do przewodniczki i czekałem na 18.............. Trochę się 

spóźniła, ale w końcu przyszła. Z koleżanką. Jej koleżanka nie chciała iść z 19................... do baru, więc 

poszliśmy razem na film. Po 20.............. moja przewodniczka poczuła się chora, więc jej koleżanka i 21........ 

odprowadziliśmy 22............ do domu, a potem poszliśmy na spacer.  

- Czekaj, czekaj... czyli ta koleżanka poszła z 23.............. do kina, a potem zostałeś z 24............. sam na sam?  
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- Dokładnie! Spędziłem z 25.............. kilka godzin. Najpierw spacerowaliśmy, a potem poszliśmy do baru i 

siedzieliśmy w 26............, aż kelner poprosił 27............., żebyśmy wyszli. Chciałem zaprosić 28........... do 

swojego hotelu, ale popatrzyła na 29............. jak na idiotę. 

- To nie był dobry pomysł. Chciała potem jeszcze z  30............. rozmawiać? 

- Tak, na szczęście tak, ale to już był koniec naszego spotkania. Zamówiłem 31........ taksówkę. Wsiadła do 

32......... i pojechała do domu.  Niestety nie mam  do 33.......... ani numeru, ani adresu e-mail. Mam tylko 

numer przewodniczki.... W sumie przewodniczka też była bardzo atrakcyjna... 

- Ach John, John... zapomnij o tych Polkach! zapomnij o 34............. ! Zawsze szukasz dziewczyny z Polski, a 

potem masz z 35......... same problemy. Pamiętasz swoją pierwszą żonę? Pamiętasz swoją drugą żonę? 

Stary! Nie masz szczęścia do 36.............  

 

Słowniczek 
Opowiadaj jak wrażenia! – Tell me about your experience! 

Robi duże wrażenie – it makes a big impression 

Zgodzić się – to agree 

Odprowadzić kogoś do domu – to walk someone home 

Sam to sam – alone 

Zapomnij! – Forget! 

Stary! – Man! Mate! 

Nie mieć szczęścia do – to be unlucky with 

 

 

 

 

Proponowane odpowiedzi (word order could be slightly different) 
 

1. 1. mogę ci ją zrobić, 2. dałem jej ją, 3. zadzwoniliśmy do niej, 4. kupiły je wczoraj, 5. chcę się z nią spotkać, 6. mnie, 7. 

mnie ciebie , 8. kupiłem je dla niego, 9. leciałem z nim 10. Mu go wysłałem 

2. 1. nie widziałem ich, 2. czytałem jej w toalecie, 3. go nie zjadłem, 4.już cię nie kocham, 5. nie rozmawiałem z nią 

wczoraj, 6. o niej rozmawiać, 7. jej nie czytałem, 8.nie wiem, gdzie ona jest, 9. nie mogę mu go włączyć, 10. ona go nie 

boli / nie boli go głowa 
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3. 1.nimi, 2.ci, 3.mi, 4.go, 5.nimi, 6.im, 7.je, 8.go, 9.nim, 10. ją, 11.ją, 12. mną, 13.mi, 14.jej, 15.niej, 16.je, 17. nim, 18. 

nią, 19. nami, 20.nim, 21.ja, 22.ją, 23.wami, 24.nią, 25.nią, 26.nim, 27.nas, 28.ją, 29.mnie, 30.tobą, 31.jej, 32. niej, 

33.niej, 34. nich, 35.nimi, 36. nich 
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