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O książce
Czujesz, że brak Ci praktyki w używaniu polskich przypadków? Ich znajomość warto trenować – jak
mięśnie na siłowni. Pomogą Ci w tym ćwiczenia zawarte w e-booku Polskie przypadki – szybki trening.
Zapraszamy do treningu!
• 50 tekstów – ćwiczenia z lukami (wstawianie podanego słowa w odpowiedniej formie przypadka)
• Poziom A1/A2
• Odpowiedzi do ćwiczeń
• Przypadki: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik
• Tematy: narodowość, wygląd, charakter, rodzina, mieszkanie, praca, studia, nauka języków, urlop,
podróże, miasta, kraje, czas wolny, jedzenie, ubrania, zakupy, hobby, zainteresowania, sport, pogoda,
dni tygodnia, miesiące, pory roku, godziny, święta
About the book
Do you feel that you do not get enough practice in using Polish cases? It is worth training your
knowledge in this field– like muscles in the gym. Exercises from the ebook Polish cases – fast training
will help you do this. Enjoy your training!
• 50 texts – exercises with gaps (filling in the gaps with the correct case of the word given)
• Level A1/A2
• Answer key
• Cases: nominative, genitive, dative, accusative, instrumental, locative
• Topics: nationality, appearance, character, family, flat, work, university, learning languages, holidays,
travels, cities, countries, free time, food, clothing, shopping, hobby, interests, sports, weather, days
of the week, months, seasons, hours, public holidays

O autorce
Berenika Wilczyńska jest autorką materiałów do nauki języka polskiego jako obcego. Współpracowała
m.in. z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu
Warszawskiego i Ambasadą Królestwa Hiszpanii w Polsce.
About the author
Berenika Wilczyńska is an author of Polish as a foreign language teaching materials. She has
collaborated with institutions such as the Centre of Polish Language and Culture POLONICUM
at Warsaw University and the Embassy of Spain in Poland.
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12.

Kurs wakacyjny
W sierpniu Estelle była w Lublinie na 1. ................................... .................................... (wakacyjny kurs)
języka polskiego. Estelle jest 2. ................................. (Francuzka). Interesuje się 3. .................................
.................................. (język polski). Fascynuje ją 4. .................................. .................................. (polska
kultura). Ma w Polsce 5. ......................................... (rodzina) i znajomych, z którymi rozmawia po polsku
i pisze na WhatsAppie. W tym roku Estelle zdecydowała się przyjechać na kurs, żeby więcej się nauczyć.
W 6. .................................... (grupa) poznała dwie dziewczyny z 7. .................................... (Czechy), jedną
z 8. .................................... (Austria), dwóch chłopaków z 9. ....................................... (Niemcy) i jednego
z 10. ....................................... (Ukraina). Razem zwiedzali 11. ........................................... (Lublin) i inne
polskie miasta. Byli w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i Toruniu. Na 12. ....................................
(uniwersytet) Estelle miała też zajęcia o 13. ................................. ...................................... (polskie kino)
i 14. .............................. (literatura). Pobyt w Lublinie i kurs polskiego bardzo 15. ..................................
(ona) się podobały.

13.

Planujemy urlop
Jest 1. ............................ (styczeń), ale myślimy już z 2. ............................. (Marek) o 3. ............................
(urlop). Ja pracuję w 4. ............................. (korporacja), a Marek ma 5. ............................ ........................
.................................. (własna firma informatyczna) i musimy planować urlop wcześniej. Gdzie chcemy
pojechać? Ja chciałabym polecieć do Hiszpanii, na przykład na 6. ........................................... (Majorka)
albo 7. ............................... (Teneryfa), bo bardzo lubię 8. ................................. (wyspa – liczba mnoga).
Chciałabym chodzić codziennie na 9. ................................ (plaża) i kąpać się w 10. ...............................
(morze). Marek woli lecieć do Skandynawii. Ma 11. ..................................... (rodzina) w Norwegii, którą
chciałby odwiedzić. W Oslo mieszka 12. ................................. ................................. (jego siostra) Klara
z mężem i dwojgiem dzieci. A może spędzimy tydzień na 13. ...................................... (wyspa) i tydzień
w 14. .............................. (stolica) Norwegii? Myślę, że to 15. ................................ ................................
(świetny pomysł)!
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35.

W internecie
Kasia spędza dużo czasu w internecie. Używa 1. ............................................ (on) codziennie w pracy
– wysyła maile, szuka 2. ................................... (informacja – liczba mnoga), czyta 3. ..............................
......................................... (ważny artykuł – liczba mnoga) do pracy. Przez internet komunikuje się też
z 4. ....................................................... (klient – liczba mnoga). W życiu prywatnym Kasia umawia się
na randki przez internet. Poza tym robi zakupy online – kupuje 5. ............................................ (ubranie
– liczba mnoga), 6. .................................. (kosmetyk – liczba mnoga), 7. .................................. (jedzenie),
8. ............................................ (bilet – liczba mnoga) do kina i na 9. ..................................... (samolot),
słucha 10. .................................. (podkast – liczba mnoga). Korzysta też z 11. .........................................
(bank) online. Przez internet kontaktuje się z rodziną i przyjaciółmi – rozmawia na WhatsAppie ze
12. ............................... ............................... (starsza siostra), która mieszka w 13. ...............................
(Argentyna), a na Skypie kontaktuje się z koleżankami z 14. .................................. ...............................
(inne miasto – liczba mnoga) w Polsce. Kasia mówi, że bez internetu trudno jej żyć. Jest offline tylko kiedy
wyjeżdża na 15. .................................. (urlop), wtedy naprawdę odpoczywa.

36.

Obiad z rodziną
W piątek byliśmy na 1. ........................................... (obiad) w 2. ......................................... (restauracja).
Ja zamówiłem 3. ................................. (kurczak) z 4. ............................... (frytka – liczba mnoga), mój brat
wziął 5. ................................ (ryba) z 6. ................................ (ziemniak – liczba mnoga), mój tata pierogi,
a mama zjadła tylko 7. .................................... (sałatka). Do picia zamówiłem 8. .....................................
(cola), mój brat poprosił o 9. ........................................ ......................................... (woda niegazowana)
z 10. .............................................. (lód) i 11. ......................................... (cytryna), a moi rodzice wzięli
12. .............................. (herbata). Na deser zjedliśmy 13. ...................................... ................................
(suflet czekoladowy). Jedzenie było naprawdę bardzo 14. ........................................ (dobry), a rachunek
nie był .............................................. (wysoki). Polecam 15. .................................. .................................
(ta restauracja).
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