
ZDANIA ZŁOŻONE PODRZĘDNIE PRZYDAWKOWE – A2/B1 

 

Odmiana zaimka „który” 

 

 liczba pojedyncza liczba mnoga 

męski żeński nijaki męsko-

osobowy 

niemęsko-

osobowy 

Mian. który która które którzy które 

Dop. którego której którego których 

Cel. któremu której któremu którym 

Biern. który którego którą które których które 

Narz. Którym którą którym którymi 

Miejsc. Którym której którym których 

 

Zadanie 1. 

Proszę wpisać zaimek „który” w odpowiedniej formie: 

który     która    które 

1. Sąsiadka, ……………………………….. mieszka nad nami, kupiła nowy samochód. 

2. Pytanie, ……………………………….. zadałeś, nie jest łatwe. 

3. Zamek, ……………………………….. znajduje się przed nami, został zbudowany w 

XIV wieku. 

którego  którego  której  

4. Pióro, ……………………………….. szukałem, jest w moim plecaku. 

5. Język węgierski, ……………………………….. uczę się od niedawna, bardzo mi się 

podoba. 

6. Książka, z ……………………………….. korzystamy na kursie, jest naprawdę dobra. 

któremu   któremu  której 

7. Student, ……………………………….. pożyczyłem notatki, nie jest z naszej grupy. 

8. Dziewczyna, ……………………………….. dałeś ulotkę, to moja siostra. 

9. Dziecko, ……………………………….. się przyglądasz, przyszło tutaj z rodzicami. 

Którego   którą 

10. Pani, ……………………………….. codziennie widzę w sklepie, przyjaźni się z moim 

znajomymi. 



11. Pan, ……………………………….. spotkałem w parku, był moim nauczycielem w 

podstawówce. 

którym   którym   którą 

12. Dziecko, z ……………………………….. rozmawiałaś, ma dopiero 4 lata. 

13. Chłopak, z ……………………………….. spotkałem się wczoraj, pochodzi ze Stanów. 

14. Nauczycielka, z ……………………………….. mieliśmy lekcje, pisze podręcznik do 

polskiego. 

którym   którym  której 

15. Mężczyzna, o ……………………………….. myślisz, pracuje ze mną. 

16. W piekarni, przy ……………………………….. jest szkoła, można kupić pyszne 

pieczywo. 

17. Mieszkanie, w ……………………………….. teraz mieszkam, jest duże i jasne. 

którzy   które 

18. Osoby, ……………………………….. napisały dobrze egzamin, nie muszą zdawać 

egzaminu ustnego. 

19. Turyści, ……………………………….. odwiedzają nasze miasto, są pod wrażeniem. 

których   którym 

20. Studenci, ……………………………….. uczyłem w zeszłym semestrze, zaprosili mnie 

na wakacje na Kretę. 

21. Studenci, ……………………………….. opowiedziałam tę historię, nie mogli w nią 

uwierzyć. 

którymi   których 

22. Chciałabym, żeby sprawy, o ……………………………….. ci powiedziałam, zostały 

między nami. 

23. Koledzy, z ……………………………….. robiliśmy projekt, są świetnymi 

fachowcami. 

 

Zadanie 2. 

Proszę utworzyć odpowiednia formę zaimka „który”: 

0. Torba, ……………………. tam leży, nie jest moja.        która 

1. Dzień, w ……………………………….. poznałam Maćka, był najszczęśliwszym dniem 

w moim życiu! 



2. Notatki, o ……………………………….. prosiłem cię wcześniej, nie są mi już 

potrzebne. 

3. Sklep spożywczy, do ……………………………….. chodzę codziennie, jest 

zamknięty z powodu remontu. 

4. Koleżanka, ……………………………….. znamy od niedawna, zaprosiła nas na 

działkę. 

5. Muszę uprać sukienkę, w ……………………………….. byłam w pracy, bo 

poplamiłam ją sokiem. 

6. Kolega, ……………………………….. znam już dość dobrze, ciągle mnie czymś 

zaskakuje. 

7. Ludzie, o ……………………………….. rozmawialiście, nie są z Polski. 

8. Znajomy, z ……………………………….. pracowałem, wyjechał za granicę. 

9. Dziewczynka, z ……………………………….. przyjaźni się nasza córka, mieszka na 

ulicy obok. 

10. To książka, ……………………………….. dostałem na urodziny od dziadka. 

11. Kupiliśmy drukarkę, ……………………………….. tak naprawdę nie potrzebujemy. 

12. Autobus, ……………………………….. jeżdżę do szkoły, ma nowy rozkład. 

13. Studenci, ……………………………….. spotkaliśmy na korytarzu, też czekali na 

egzamin. 

14. Zupę, ……………………………….. ugotowałem wczoraj, będę mieć na kilka dni. 

15. Komputer, ……………………………….. mam od niedawna, psuje się co chwila! 

 

GRA „KTÓRY, KTÓRA, KTÓRE” 

 

 

 

POCZĄTEK 

1.Chciałabym, żeby 

sprawy, o …….. ci 

powiedziałam, 

zostały między 

nami. 

2.Dzień, w … 

poznałam  Maćka, 

był 

najszczęśliwszym 

dniem w moim 

życiu! 

3.Turyści,……….. 

odwiedzają nasze 

miasto, są pod 

wrażeniem. 

 

7.Zupę, …………. 

ugotowałem 

wczoraj, będę mieć 

6.Koledzy, z ……….. 

robiliśmy projekt, 

są świetnymi 

5.Język węgierski, 

………….. uczę się od 

niedawna, bardzo 

4.Studenci, ……….. 

uczyłem w zeszłym 

semestrze, zaprosili 



na kilka dni. fachowcami. mi się podoba. mnie na wakacje na 

Kretę. 

8.Dziewczynka, z 

……… przyjaźni się 

nasza córka, 

mieszka na ulicy 

obok. 

9.Pani,………….. 

codziennie widzę w 

sklepie, przyjaźni 

się z moim 

znajomymi. 

10.Pióro, 

………………….. 

szukałem, jest w 

moim plecaku. 

 

11.Studenci, 

………….. 

spotkaliśmy na 

korytarzu, też 

czekali na egzamin. 

15.Mieszkanie, w 

……….. teraz 

mieszkam, jest 

duże i jasne. 

14.Dziewczyna, 

……….. dałeś 

ulotkę, to moja 

siostra. 

13.Znajomy, z 

……….. 

pracowałem, 

wyjechał za 

granicę. 

12.Nauczycielka, z 

………….. mieliśmy 

lekcje, pisze 

podręcznik do 

polskiego. 

16.Student,……….. 

pożyczyłem 

notatki, nie jest z 

naszej grupy. 

17.Komputer, 

…………….. mam od 

niedawna, psuje się 

co chwila! 

18.Zamek, ………….. 

znajduje się przed 

nami, został 

zbudowany w XIV 

wieku. 

19.Notatki, o 

……….. prosiłem cię 

wcześniej, nie są 

mi już potrzebne. 

23.To książka,…….. 

dostałem na 

urodziny od 

dziadka. 

22.Pytanie, 

………….. zadałeś, 

nie jest łatwe. 

21.Kolega, ……….. 

znam już dość 

dobrze, ciągle mnie 

czymś zaskakuje. 

20.Sąsiadka, 

…………….. mieszka 

nad nami, kupiła 

nowy samochód. 

24.Dziecko, ….. się 

przyglądasz, 

przyszło tutaj z 

rodzicami. 

25.Ludzie, o 

…………….. 

rozmawialiście, nie 

są z Polski. 

26.Książka, z 

………….. korzystamy 

na kursie, jest 

naprawdę dobra. 

27.Chłopak, z 

…………. spotkałem 

się wczoraj, 

pochodzi ze 

Stanów. 

31.Sklep 

spożywczy, do …….. 

chodzę codziennie, 

jest zamknięty z 

powodu remontu. 

30.Studenci, 

…………….. 

opowiedziałam tę 

historię, nie mogli 

w nią uwierzyć. 

29.Autobus,………….. 

jeżdżę do szkoły, 

ma nowy rozkład. 

28.Pan, …………….. 

spotkałem w parku, 

był moim 

nauczycielem w 

podstawówce. 

32.Kupiliśmy 

drukarkę, ….. tak 

33.Osoby, ……….. 

napisały dobrze 

34.Koleżanka, 

……….. znamy od 

35.Dziecko, z 

……….. 



naprawdę nie 

potrzebujemy. 

egzamin, nie muszą 

zdawać egzaminu 

ustnego. 

niedawna, zaprosiła 

nas na działkę. 

rozmawiałaś, ma 

dopiero 4 lata. 

 

KONIEC!! 

 

38.Muszę uprać 

sukienkę, w ……….. 

byłam w pracy, bo 

poplamiłam ją 

sokiem. 

37.W piekarni, przy 

……………….. jest 

szkoła, można kupić 

pyszne pieczywo. 

36. Mężczyzna, o 

……………….. myślisz, 

pracuje ze mną. 

 

Odpowiedzi: 

Zadanie 1. 

1. która, 2. które, 3. który, 4. którego, 5. którego, 6. której, 7. któremu, 8. 

której, 9. któremu, 10. które, 11. którego, 12. którym, 13. którym, 14. którą, 

15. którym, 16. której, 17. którym, 18. które, 19. którzy, 20. których, 21. 

którym, 22. których, 23. którymi. 

Zadanie 2.  

1. którym, 2. które, 3. którego, 4. którą, 5. której, 6. którego, 7. których, 8. 

którym, 9. którą, 10. którą, 11. której, 12. którym, 13. których, 14. którą, 15. 

który. 

  


