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Adjectives (taki declines like an adjective, sam declines like a pronoun) 

Nominative: taki sam/ taka sama/ takie samo/ takie same/ tacy sami 

 Męski Żeński Nijaki Niemęskoosobowy Męskoosobowy 

mianownik taki sam taka sama takie samo takie same tacy sami 

biernik takiego 

samego/ taki 

sam 

taką samą takie samo takie same takich samych 

dopełniacz takiego 

samego 

takiej 

samej 

takiego 

samego 

takich samych takich samych 

narzędnik takim samym taką samą takim 

samym 

takimi samymi takimi samymi 

miejscownik takim samym takiej 

samej 

takim 

samym 

takich samych takich samych 

celownik takiemu 

samemu 

takiej 

samej 

takiemu 

samemu 

takim samym takim samym 

 

 

1. Ale ładna sukienka. Chyba kupię ....................................... . 

2. Kiedy byłam dzieckiem, miałam .................................. misia. 

3. Wszyscy mężczyźni są ............................................... . 

4. Popatrz! Mamy ..................................... palce u stóp! 

5. Nie kupuj .................................... płaszcza co ja! 

6. Patrycja przyszła wczoraj do pracy w ...................................... szpilkach co nasza szefowa. 

7. Nie umiesz piec .......................................... ciasta co babcia Walentyna. 

8. Ciągle popełniam .......................................... błędy po francusku. 

9. Ten aktor mówi z .......................................... akcentem co mój węgierski chłopak. 

10. Marzę o ................................................. fryzurze jaką ma Jennifer Aniston w „Przyjaciołach”. 

 

Pronouns   (both words are pronouns) 
Nominative: ten sam/ ta sama/ to samo/ te same/ ci sami 

 Męski Żeński Nijaki Niemęskoosobowy Męskoosobowy 

mianownik ten sam ta sama to samo te same ci sami 

biernik tego 

samego/ ten 

sam 

tę samą to samo te same tych samych 

dopełniacz tego samego tej samej tego samego tych samych tych samych 
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narzędnik tym samym tą samą tym samym tymi samymi tymi samymi 

miejscownik tym samym tej samej tym samym tych samych tych samych 

celownik temu 

samemu 

tej samej temu 

samemu 

tym samym tym samym 

 

1. Czy to na pewno ...................................... chłopcy, którymi się zajmowałam 10 lat temu? 

2. Nie popełnij ................................................. błędu co ja. 

3. Spotykamy się jutro o ............................................... porze co dzisiaj? 

4. Moja przyjaciółka i ja mamy dzieci w ........................................... wieku. 

5. W zeszłym roku nie pojechałam do rodziny na święta z powodu lenistwa i w tym roku nie pojadę 

do nich z ..................................................... powodu. 

6. Ty będziesz sprzątać kuchnię, a ja w ............................................ czasie będę robić makijaż. 

7. Zawsze parkuję w ........................................ miejscu, ale dzisiaj nie mogłam znaleźć swojego 

samochodu. 

8. ....................................... nocy, kiedy zginął nasz kot, byliśmy na koncercie. 

9. Obaj prawnicy pracowali w ................................... kancelarii. 

10. Wydaje mi się, że mieliśmy w liceum .................................... znajomych. 

Nouns (both words are pronouns) 

Nominative: to samo  

1. Dlaczego ciągle nosisz …………………………………….. . 

2. Ciąglę myślę o …………………………………….… . 

3. Nie oczekujesz ode mnie ………………………………………… czego oczekujesz od innych pracowników. 

4. W tym roku pod choinkę dostanę na pewno ..................................... co w zeszłym roku, czyli 

skarpety. 

5. - Życzę pani wielu sukcesów. – Ja pani życzę ....................................................... . 

6. – Poproszę łososia ze szpinakiem. – Dla mnie będzie .......................................... . 

7. – Cały wieczór przyglądałem się dokumentom tej sprawy. – Ja też! Przyglądałem się 

................................................ i nie mogłem znaleźć w tym żadnego błędu. 

8. Nowe miasto, nowa praca, nowy chłopak, ale czuję, że i tak skończy się na 

.................................................... – na złamanym sercu. 

9. Dieta kapuściana? To nie dla mnie. Nie mogłabym cały czas jeść .................................................. .  

10. Codziennie ........................................! Wracam do domu zmęczona, a tam wielki bałagan i nie ma 

obiadu.  

Adverbs (a manner; this one will not change the form) 

Tak samo  

Przykład:  

Umiem grać na pianinie tak samo (dobrze) jak ty.  
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Jutro będzie tak samo (brzydko) jak dzisiaj.  

Numbers  
Tyle samo  

Przykład: Mam tyle samo lat co ty. 

 

 

Odpowiedzi: 
 

1. 1.taką samą, 2. takiego samego, 3. tacy sami, 4. takie same, 5. takiego samego, 6. takich samych, 

7. takiego samego, 8. takie same, 9. takim samym, 10. takiej samej 

2. 1.ci sami, 2. tego samego, 3. tej samej, 4. tym samym, 5. tego samego, 6. tym samym, 7. tym 

samym, 8. tej samej, 9. tej samej, 10. tych samych 

3. 1.to samo2. tym samym, 3.tego samego, 4. to samo, 5. tego samego, 6. to samo, 7. temu 

samemu, 8. tym samym, 9. tego samego, 10. to samo 
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