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O książce
Czujesz, że brakuje Ci praktyki w posługiwaniu się polskimi przypadkami? Ich znajomość warto 
trenować – jak mięśnie na siłowni. Pomogą Ci w tym ćwiczenia zawarte w e-booku Polskie 
przypadki – szybki trening (poziom A2/B1). Zapraszamy do treningu!

W e-booku znajdziesz:
• 50 tekstów – ćwiczenia z lukami (musisz wstawić podane słowo w odpowiedniej formie   
 przypadka)
• Poziom A2/B1
• Odpowiedzi do ćwiczeń

• Przypadki: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz

• Tematy: człowiek, rodzina, dom, mieszkanie, praca, zawody, studia, nauka języków,   
 urlop, podróże, miasto, czas wolny, jedzenie, ubrania, zakupy, zainteresowania, sport,   
 pogoda, pory roku, pieniądze, zdrowie, święta, internet, media społecznościowe
 
O autorce
Berenika Wilczyńska jest autorką materiałów do nauki języka polskiego jako obcego, w tym 
podkastów HelloPolish. Współpracowała m.in. z Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej 
dla Cudzoziemców POLONICUM Uniwersytetu Warszawskiego i Ambasadą Królestwa Hiszpanii 
w Polsce. Obecnie współpracuje z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie jako egzaminatorka 
podczas państwowego egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego.

Wydanie 1

Warszawa 2022

ISBN: 978-83-953496-9-0

Copyright © Berenika Wilczyńska

Copyright ikony © flaticon.com, © adobestock.com

Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej książki nie może być kopiowana ani sprzedawana 

w jakiejkolwiek formie bez zgody właściciela praw autorskich.
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Polecenie do wszystkich ćwiczeń:

Proszę uzupełnić teksty podanymi słowami w odpowiednim przypadku.

Mój najlepszy przyjaciel  

Patryk to mój najlepszy przyjaciel. Zawsze mogę na 1. ........................................ (on) liczyć. Wiem, 

że kiedy mam jakiś problem, on 2. ........................................... (ja) pomoże. Ja też staram się mu 

pomagać.

Znamy się od 3. .......................................... (dziecko). Poznaliśmy się w 4. ....................................... 

............................... (szkoła podstawowa), siedzieliśmy razem w 5. ................................... (ławka). 

Potem uczyliśmy się w 6.  ................................  ................................ (różne liceum – liczba mnoga), 

ale obaj poszliśmy na studia na 7. ........................................ ..................................... (Politechnika 

Warszawska). Nasza przyjaźń trwa do dzisiaj, mimo że mieszkamy daleko od siebie, bo po  

studiach Patryk wyprowadził się za 8. ..................................... (granica), a ja zostałem w Polsce. 

Mój przyjaciel stara się 9. .............................................. (ja) odwiedzać, kiedy jest w kraju. Ja też 

latam do niego do 10. ........................................ (Francja), gdy mam taką możliwość. Obaj mamy  

11. ...................................... (rodzina – liczba mnoga), więc to wymaga trochę planowania, ale  

udaje nam się widywać kilka razy w roku.

Wkrótce jest Boże Narodzenie i Patryk planuje przyjechać do Polski z 12. .................................. 

(żona) i 13. ................................... (dziecko – liczba mnoga). Zaprosiłem 14. ................................. 

(oni) do nas na drugi dzień świąt. Nie mogę się już doczekać tego spotkania!

Moje dzieci

Mam troje dzieci – Anię, Magdę i Karola. Ania ma dwanaście 1. .......................................... (rok), 

Magda ma siedem 2. ......................................... (rok), a Karol ma cztery 3. ......................................  

(rok). Ania i Magda chodzą do 4. .............................................. .............................................. (szkoła  

podstawowa), a Karol chodzi do 5. ............................................................... (przedszkole). Ania 

jest  6. ........................................ spokojny i trochę 7. ....................................... ..................................... 

(nieśmiała dziewczynka). Myślę, że ma 8. ..................................... ....................................... (mój 

1. 

2. 
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charakter). Magda jest bardziej podobna do 9. ............................................ (tata) – jest pełna  

10. ..................................... (energia) i otwarta. Karol jest jeszcze mały, ale już widać, że lubi mieć  

11. ................................. ................................. (własne zdanie). 

W dzisiejszych czasach ludzie chcą, żeby ich dzieci miały 12. .......................................................... 

................................... (dobre wykształcenie) i 13. ................................. ................................. (dobra 

praca). Ja również chcę tego dla swoich dzieci, ale uważam, że najważniejsze jest szczęście. 

Edukacja jest 14. ...................................... ....................................... (ważna sprawa), ale dla mnie 

liczy się przede wszystkim to, żeby moje dzieci były 15. .................................... ...............................  

(dobry człowiek). Staram się uczyć je uczciwości, 16. ................................................... (empatia) 

i 17. ..................................................... (wrażliwość). Chciałabym też, żeby umiały podejmować  

18. ................................ (decyzja – liczba mnoga) i poznawały siebie. Dzięki 19. ........................... 

(to) będą wiedziały, czego chcą, a to jest w 20. ................................... (życie) naprawdę ważne.

Drugie małżeństwo

Pięć lat temu rozwiodłam się ze 1. .............................. .............................. .............................. (swój 

pierwszy mąż). To nie był 2. .............................. .............................. (dobry związek). Kłóciliśmy 

się o wszystko – o 3. ..................................... (pieniądze), o 4. ..................................... (sprzątanie), 

o 5. ....................................... (wychowanie) dzieci. Mój były mąż uważał, że obowiązki domowe 

należą do 6. ..................................... (kobieta). Jego zdaniem mężczyzna powinien tylko chodzić 

do 7. ............................................ (praca) i zarabiać 8. ........................................ (pieniądze). Przed  

9. .................................. (ślub) znaliśmy się bardzo krótko i nawet nie wiedziałam, że ma takie  

poglądy. Dopiero gdy urodziłam 10. ................................ ................................ (pierwsze dziecko), 

usłyszałam, że tylko ja mam się 11. ................................ (ono) opiekować. 

Według mnie podział obowiązków w 12. ...................................... (małżeństwo) powinien być 

bardziej sprawiedliwy. Mężczyzna też powinien sprzątać i gotować – bo dlaczego tylko kobieta 

ma to robić, zwłaszcza że też pracuje? Kłóciliśmy się coraz więcej, aż w końcu postano- 

wiliśmy się rozwieść. To była najlepsza możliwa decyzja. Po 13. ................................................... 

(rozwód) poczułam się dużo lepiej. Nasza córka została ze 14. ............................................... (ja), 

ale regularnie spotyka się z 15. ................................... (ojciec). 

Dwa lata temu poznałam 16. ............................................. ............................................ (wspaniały 

mężczyzna), Filipa. Bardzo kocha mnie i 17. .............................. .............................. (moja córka). 

3. 
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Rok temu postanowiliśmy wziąć 18. .............................. (ślub). Ten związek jest zupełnie inny niż  

19. .............................. .............................. .............................. (moje pierwsze małżeństwo). Filip 

aktywnie uczestniczy w 20. ................................ .................................. (życie rodzinne). Dzielimy  

się obowiązkami domowymi i uwielbiamy spędzać ze sobą 21. .............................. (czas). Bardzo  

rzadko się kłócimy. Cieszę się, że znalazłam 22. ............................................. (człowiek), który ma  

podobne podejście do 23. ........................................ (związek) jak ja.

Adam mieszka w Warszawie

Adam pochodzi z 1. .................................... (Warszawa). Urodził się w 2. ...................................... 

................................. (to miasto) i mieszka w 3. .................................. (ono) całe życie. Teraz jest 

dorosły i choć myślał o 4. ..................................... (przeprowadzka), to jednak postanowił zostać 

w Warszawie. Ma tu pracę oraz 5. .................................................. (koleżanka – liczba mnoga)  

i 6. .............................. (kolega – liczba mnoga). Zna prawie 7. .............................. .............................. 

(każda ulica) i 8. .............................. .............................. (każdy plac). Jego znajomi mówią, że  

Adam jest 9. ................................... ................................... (lokalny patriota). 

W wolnym czasie Adam uwielbia spacerować po 10. ................................ (Warszawa). Ostatnio  

zdobył uprawnienia przewodnika miejskiego. Dzięki temu może oprowadzać turystów po  

11. .............................. (miasto). Jeszcze 12. .............................. (to) nie robił, ale chce spróbować 

swoich sił. Adam zna dobrze trzy języki, a to 13. ...................................... ........................................ 

(duży atut) w pracy 14. ................................. (przewodnik), bo do Warszawy przyjeżdża wielu  

15. .................................... (turysta) z zagranicy. Adam nie planuje rezygnować z pracy, chciałby 

zająć się 16. ................................. (to) raczej po godzinach albo w weekendy.

Sven uczy się trzech języków obcych

Sven uczy się trzech języków obcych – polskiego, hiszpańskiego i niemieckiego. Mówi, że  

w 1. ................................... (nauka) języków najważniejsza jest motywacja. To ona sprawia, że 

chce mu się szukać 2. .................................... (książka – liczba mnoga) i 3. .................................. 

...................................... (inny materiał – liczba mnoga) do nauki. Bez 4. ......................................  

(motywacja) nie można nauczyć się 5. .................................... ................................. (język obcy).

4. 

5. 
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zamykać/zamknąć okno, drzwi (l.mn.)

zapisywać się/zapisać się na kurs, na lekcję, na aerobik, na masaż, na taniec

planować/zaplanować czas na aktywność fizyczną

zapraszać/zaprosić przyjaciela, przyjaciółkę, kolegę, koleżankę, dziewczynę, chłopaka na obiad, 

na kolację, na kawę, na przyjęcie, na urodziny

zarabiać/zarobić pieniądze (l.mn.)

zatrudniać/zatrudnić nową osobę, nowego pracownika, obcokrajowca, kandydata

zmieniać/zmienić szkołę, pracę, zawód

znać miasto, kraj, język obcy, kulturę, historię

znajdować/znaleźć pracę, mieszkanie

zwiedzać/zwiedzić miasto, kraj, pałac, zamek, katedrę, muzeum

Konstrukcje z dopełniaczem

architektura renesansu

autor książek (l.mn.), kryminałów (l.mn.), bestsellerów (l.mn.)

bać się psów (l.mn.), czyjejś reakcji, wysokich rachunków (l.mn.)

bez motywacji, bez problemu

blisko domu, blisko centrum

brakować, na przykład brakuje mi (celownik) motywacji, pieniędzy (l.mn.), słońca

być, mieszkać u rodziców (l.mn.), u koleżanki, u kolegi

daleko od miasta, od domu

dostosowany do organizmu

droga do sukcesu
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