[A2] Zaimki osobowe

1.Wybierz poprawny zaimek
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Patrycja nie chce ze mnie – mną – mi rozmawiać.
Wojtek ciągle o ci – ciebie – tobie mówi.
Policjanci przychodzą do nas – nam – nami regularnie.
Nie rozumiem niego – jego – go, bo nie mówię po wietnamsku.
Interesuję się niej – ją – nią od bardzo dawna.
Wypożyczyłem je – nie – nich na cały tydzień za 500 złotych.
Umówiłem się z nich – ich – nimi w barze mlecznym.
Musimy zacząć bez nim – niego – niemu.
Chcę zaprosić was – wami – wam na nasz ślub.
Muszę powiedzieć tobie – ciebie – ci coś ważnego.
Dlaczego wysłałaś mi – mnie – mną maila ze swoimi zdjęciami ?
Boli niemu – jego – go głowa.
Podoba ona – jej – niej się ta zabawka.
Powiedz mną – mi – mnie prawdę!
Czy mogę z cię – ciebie – tobą porozmawiać o moich problemach?
Śniłaś mnie – mną – mi się dzisiaj w nocy!
Nie lubię, kiedy teściowie nam – nas – nami odwiedzają.
Musiałam jego – je – jemu oddać do adopcji, bo cały czas płakało.
Nie słucham niej – ją – jej, bo ona cały czas mówi głupoty.
Przyjechali do nami – nam - nas goście i zjedli nam kabanosy.

2.Zamień podkreślone słowa na zaimki
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Idziemy do Tomka.
Idziemy do ..........
Znam Amelię.
Znam ..........
Uspokajam dziecko.
Uspokajam ..........
Jadę tramwajem numer 5.
Jadę ..........
Tęsknię za mamą i tatą.
Tęsknię za ..........
Dużo myślę o tobie i twoich dzieciach. Dużo o .......... myślę.
Dałam prezent ojcu.
Dałam .......... prezent.
Interesuję się inteligentymi ludźmi.
Interesuję się ..........
Rodziców nie ma w domu.
.......... nie ma w domu
Znalazłem psa.
Znalazłem .......... .
Mogę żyć bez cukru.
Mogę bez .......... żyć.
Nie chcę widzieć Sandry.
Nie chcę jej .......... .
Chcę być przy mojej żonie.
Chcę przy .......... być.
Widziałem Rafała w kinie.
Widziałem .......... w kinie.
Buty są w pudełku.
Buty w .......... są.
Chcesz iść ze mną i moją dziewczyną na piwo? Chcesz iść z .......... na piwo?
Zapomniałam podlać kwiatów!
Zapomniałam .......... podlać.
Czy na pewno zjesz wszystkie pierogi? Czy na pewno zjesz .......... wszystkie?
Jesteśmy u dziadków.
Jesteśmy u .......... .
Chcesz odwiedzić mnie i mojego kota? Chcesz .......... odwiedzić?
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Odpowiedzi
1.1.mną, 2.tobie, 3.nad, 4.go, 5.nią, 6.je, 7.nimi, 8.niego, 9.was, 10.ci, 11.mi, 12.go, 13.jej, 14.mi,
15.tobią, 16.mi, 17.nas, 18.je, 19.jej, 20.nas
2.1.niego, 2.ją, 3.je, 4.nim, 5.nimi, 6.was, 7.mu, 8.nimi, 9.ich, 10.go, 11.niego, 12.jej, 13.niej, 14.go,
15.nim, 16.z nami, 17.ich, 18.je, 19.nich, 20.nas
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