
ZAIMKI PYTAJĄCE (JAKI? JAKA? JAKIE? JACY?) – B2 

 

1. Proszę uzupełnić zdania odpowiednią formą zaimka (np. jakiego? jakimi? itp.) 

0. …………………………………………. filmów nie lubisz oglądać w telewizji? (JAKICH) 

1. ………………….…… twoim zdaniem jest najskuteczniejszy sposób nauki języków? 

2. …………………………………………..…….. ćwiczenia sprawiają ci najwięcej kłopotu? 

3. O ………………………………………………………… domu marzysz? 

4. …………………………………… doktoranci mają szansę na zagraniczne stypendium? 

5. ……………………………………………………………………….. człowiekowi zazdrościsz? 

6.  …………………………………………………..…………….. koloru jest twój nowy żakiet? 

7. …………………………………………….……………….. przyjaciół ludzie cenią najbardziej? 

8. …………………………………………………….. pytanie zadałaś współpracownikom? 

9. ………………………………………..………………… badania przeprowadzają ci naukowcy? 

10. ………………………………………………….………… czcionką najlepiej napisać ten tekst? 

11. …………………………………………………………….………… człowieka darzysz zaufaniem? 

12. ………………………………………………… decyzję podjęlibyście na moim miejscu? 

13. …………………………………………………………… efektów się spodziewacie? 

14. Na ………………………………………….………… wysokości znajduje się to schronisko? 

15. …………………………… filmy cieszyły się największą popularnością w tym sezonie? 

16. ……………………………………….… kobiet potrzebują mężczyźni? 

17. Na …………………………… zasadach można otrzymać dotację z Unii Europejskiej? 

18. ………………………………………………….… lekarzowi nie ufasz? 

19. ………………………..…………………… literą pisze się po polsku przymiotniki? 

20. …………………………………………..…… ludźmi oni są? 

21. …………………………… metodę zastosowali praktykanci w tym doświadczeniu? 

22. …………………………………………… mężczyźnie oddasz swoje serce? 

23. …………………………………..…………… nauczyciela chciałabyś mieć? 

24. ……………………………………………… osobie nie pożyczyłabyś pieniędzy? 

25. …………………………………………………..………… człowieka omijasz z daleka? 

26. ……………………………………………..……………… osobom jest łatwiej w życiu? 

27. …………………………… płytę poleciłaby mi pani na długie zimowe wieczory? 

28. …………………………………………………………… podwładnym jest Marek? 

29. …………………………………….……………… postacią historyczną był Napoleon?  



30. Z ………………………… sprzętu narciarskiego powinni korzystać początkujących? 

31. ……………………………..…………………… pracą jest pan zainteresowany? 

32. ……………………………………………….……… pracownikom wręczono nagrody? 

33. …………………………………………………… potrawę przygotowałaś dla przyjaciół? 

34. …………………………………………..………………… prawem to wziąłeś?! 

35. …………………………………………………… prezent przypadłby wam do gustu? 

36.  ………………………………….…… problemów nie jesteś w stanie rozwiązać? 

37. ………………………………………………………….…… psa mają wasi sąsiedzi? 

38. ………………………………………………………… rozwiązaniem byłbyś zaskoczony? 

39. ………………………………………….…………………… kobietą jest twoja żona? 

40. ……………………………………………………..……… są wasze ulubione formy rozrywki? 

41. Po ………………………………………….……………… obiedzie czujesz się najlepiej? 

42. ………………………  książka będzie odpowiednia na prezent dla twojego wujka? 

43. ………………………………..………… słów nie powinno być w filmach dla dzieci? 

44. ……………………………….……………… sportem interesujesz się najbardziej? 

45. ………………………………………………… przykładów nie podali twoi przedmówcy? 

46. ……………………….………………… sprawami zajmiemy się w pierwszej kolejności? 

47. ………………………….…… pytania nigdy nie chciałbyś usłyszeć od swoich dzieci? 

48. …………………………………………….… środkami transportu lubisz podróżować? 

49. …………………………..……………… uczennice zgłosiły się do olimpiady? 

50. ………………………………………………………… rozwiązaniom jesteś przychylny? 

51. …………………………….………………… wyzwania stawia przed wami ten projekt? 

52. …………………………………………. mieszkania nigdy byś nie wynajął i dlaczego? 

53. ………………………………………………………..………… sprawy nigdy byś nie załatwiła? 

54. …………………………………………………. studenci biorą udział w tych warsztatach? 

55. …………………………………………………….. odsetek ludzi na świecie pali papierosy? 

56. …………………………………………………………..……. ludzi unikasz? 

57.  Do …………………………… temperatury w mieszkaniu jesteście przyzwyczajeni? 

58. Na …………………………….…………………… filmach płaczesz? 

59. Nad ………………………………………………… zagadnieniem teraz pracujecie? 

60. Przeciw ………………………………… zachowaniu zaprotestowali rodzice? 

61. W …………………………… miejscowości miałbyś ochotę spędzić urlop? 

62. W …………………………… warunkach klimatycznych mogą żyć te rośliny? 



63. Z …………………………… drewna jest zrobiona ta półeczka? 

64. Z …………………………… problemami spotkaliście się w czasie lektury powieści? 

65. Z …………………………… problemu zdaliście sobie sprawę? 

 

Odpowiedzi: 

1. jaki, 2. jakie, 3. jakim, 4. jacy, 5. jakiemu, 6. jakiego, 7. jakich, 8. jakie, 9. 

jakie, 10. jaką, 11. jakiego, 12. jaką, 13. jakich, 14. jakiej, 15. jakie, 16. jakich, 

17. jakich, 18. jakiemu, 19. jaką, 20. jakimi, 21. jaką, 22. jakiemu, 23. jakiego, 

24. jakiej, 25. jakiego, 26. jakim, 27. jaką, 28. jakim, 29. jaką, 30.  jakiego, 31. 

jaką, 32. jaką, 33. jakim, 34. jaki, 35. jakich, 36. jakich, 37. jakiego, 38. jakim, 

39. jaką, 40. jakie, 41. jakim, 42. jaka, 43. jakich, 44. jakim, 45. jakich, 46. 

jakimi, 47. jakiego, 48. jakimi, 49. jakie, 50. jakim, 51. jakie, 52. jakiego, 53. 

jakiej, 54. jacy, 55. jaki, 56. jakich, 57. jakiej, 58. jakich, 59. jakim, 60. jakiemu, 

61. jakiej, 62. jakich, 63. jakiego, 64. jakimi, jakiego. 

 

ZAIMEK „KTÓRY” w zdaniach założonych podrzędnie przydawkowych – B2 

 

Proszę wstawić odpowiednią formę zaimka (którą, których, itp.) 

0. Reżyser, o …...ostatnio wszyscy plotkują , opuścił wczoraj kraj. (KTÓRYM) 

1. Zebranie, w trakcie …………………………… udało się nam dojść do porozumienia, 

uważam za najważniejsze w ostatnim czasie. 

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

3. Kolega, u ………………………… zazwyczaj zatrzymuję się, kiedy jestem w Łodzi, 

nie może mnie przyjąć w tym tygodniu, więc muszę przenocować w hotelu. 

4. Kobieta z sąsiedztwa, ………………………… jeszcze dobrze nie znam, okazała się 

bardzo pomocna. 

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

sokiem. 

6. Architekt, ………………………… znam już dość długo zaskoczył mnie swoimi 

nowatorskimi pomysłami. 

7. Ludzie, o ………………………… mówili w telewizji, są z pochodzenia Hiszpanami. 

8. Kumpel, z ………………………… znam się od podstawówki, wyjechał do Stanów. 



9. Uczennica, z ………………………… mieliśmy w tym roku najwięcej problemów 

wychowawczych, jest  bardzo zdolna. 

10. Kupiliśmy zmywarkę, ………………………… tak naprawdę nie potrzebujemy. 

11. Autobus, ………………………… dojeżdżamy do pracy, ma nowy rozkład jazdy. 

12. Studenci, ………………………… spotkałem przed gabinetem, czekali na egzamin. 

13. Zupę, ………………………… ugotowałam wczoraj, będę mieć na kilka dni. 

14. Mam nadzieję, że problemy, ………………………… teraz się martwię, już wkrótce 

okażą się mało istotne. 

15. Sukcesy zawodowe, ………………………… mój mąż odniósł w ostatnim czasie, 

dodały mu większej pewności siebie. 

16. Cele, do ………………………… dążyłam całe życie, nagle przestały być ważne. 

17. Propozycja, nad ………………………… miałam się zastanowić, jest już 

nieaktualna. 

18. To była rada, za ………………………… jestem ci bardzo wdzięczna. 

19. Straciłam przyjaciela, do ………………………… byłem bardzo przywiązany. 

20. Sprawa, o ………………………… pokłóciłyśmy się w zeszłym tygodniu, tak 

naprawdę była błahostką. 

21. Wyjazd, na ………………………… zgodziłyśmy się już dawno, został odwołany. 

22. Człowiek, na ………………………… czekałam wczoraj w biurze, nie przyszedł na 

umówione spotkanie. 

23. Wykonawcy, ………………………… od jakiegoś czasu słucham w każdej wolnej 

chwili, przyjeżdżają na występ do mojego miasta. 

24. Mieliśmy przyjemność poznać kobietę, ………………………… w czasie wojny 

pomagał nasz dziadek. 

25. Mężczyzna, ………………………… przyglądałam się z ciekawością, okazał się 

przyjacielem mojej siostry. 

 

Odpowiedzi: 

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

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

które, 16. których, 17. którą, 18. którą, 19. którego, 20. którą, 21. który, 22. 

którego, 23. których, 24. której, 25. któremu. 

 



ZAIMEK WSKAZUJĄCY (TEN, TA, TO) – B2 

Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi formami: 

0. Nie mam ……………………….. rachunku. (TEGO) 

1. …………………….. dziecko jest nieznośne!! 

2. …………………….. faceci są wiecznie zajęci! 

3. …………………….. sprawa jest poważna, ale nie beznadziejna. 

4. Co powiesz na …………………….. propozycję? 

5. Czy zapytałeś …………………….. mężczyzn o ……………………..? 

6. Kupisz w końcu …………………….. buty? 

7. …………………….. eksperci są niezawodni. 

8. Musisz spróbować …………………….. ciasteczek! 

9. Nie podoba mi się …………………….. pomysł. 

10. Nie spodziewałam się …………………….. 

11. Nie zależy mi na …………………….. 

12. Połóż śmieci za …………………….. stertą gazet. 

13. Powiedziałeś ojcu o …………………….. sprawie? 

14. …………………….. kwiaty ślicznie pachną! 

15.  Proszę 15 dag …………………….. sera. 

16. …………………….. pierogi są wyśmienite! 

17. Rozmawialiście z …………………….. potrzebującymi? 

18. Spójrz w …………………….. stronę! 

19. Szukam …………………….. od paru dni. 

20. Trzeba spotkać się z …………………….. ludźmi. 

21. Zajmuję się …………………….. zagadnieniem już od dawna. 

22. Zatrzymamy się na dłużej przy …………………….. dwóch punktach programu. 

23. Żałuję …………………….. decyzji, ale klamka zapadła. 

24. Unikam …………………….. ludzi jak ognia. 

25. Zastanowiłeś się nad ……………………..? 

 

Odpowiedzi: 

1. to, 2, ci, 3. ta, 4. tę, 5. tych; to, 6. te, 7. ci, 8. tych, 9. ten, 10. tego, 11. tym, 

12. tą, 13. tej, 14. te, 15. tego, 16. te, 17. tymi, 18. tę, 19. tego, 20. tymi, 21. 

tym, 22. tych, 23. tej, 24. tych, 25. tym. 


