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Zaimek — to część mowy zastępująca inne. Wskazuje osoby, przedmioty, cechy itd. bez 

dokładnego ich nazywania, np. 

    Nie bądź niemiła. Nie bądź taka.                      Goście cioci Zosi czekają. Jej goście czekają. Oni czekają.

 

Zaimki Pytania, odmiana Przykłady 

kto, co? 

przypadek* 

kto, co, ktoś, coś, ktokolwiek, cokolwiek, nikt, nic, 

każdy, żaden, ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one 

rzeczowne 

*zaimek on ma przypadki, liczby i rodzaje; kto, co — przypadki i rodzaj 

przymiotne jaki, który, czyj? 

przypadek, liczba, rodzaj 

jaki, jakiś, jakikolwiek, taki, takiś, sam; 

który, któryś, którykolwiek, niektórzy, tamten, ten, 

ta, to, ci, te, ów, żaden, inny; czyj, czyjś, 

czyjkolwiek, mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich, 

swój, niczyj 

liczebne ile? 

przypadek, rodzaj 

ile, tyle, ileś, ilekolwiek 

przysłowne jak, gdzie, kiedy? 

nie odmienia się 

jak, jakoś, jakkolwiek, tak, nijak; 

gdzie, gdzieś, gdziekolwiek, tu, tutaj, tam, skąd, 

skądś, dokąd, dokądś, dokądkolwiek, którędy, 

którędyś, tamtędy, stamtąd, nigdzie, wszędzie; 

kiedy, kiedyś, kiedykolwiek, niekiedy, wtedy, 

zawsze, nigdy 

Ze względu na znaczenie zaimki dzielimy na: 

1. Osobowe — ja, ty, on…… 
2. Wskazujące  — ten, ów, tu, tam… 
3. Względno -pytające — kto, co, jaki, jak, gdzie…(pytają i łączą zd. podrzędne) 
4. Zwrotny — się (siebie, sobie) 
5. Dzierżawcze — mój, twój, swój… 
6. Przeczące — nikt, nic, nigdzie, nigdy… 
7. Nieokreślone — z –ś (ktoś, kiedyś), z –kolwiek (gdziekolwiek), z nie- (niekiedy, niektórzy) 

1. W podanych przykładach podkreśl zaimki, napisz ich nazwę (wg tabeli) i określ formę 
gramatyczną (przy przysłownych postaw kreskę) 
 mój długopis — ………………………………………………………… 

 nikt nie szedł — ………………………………………………………… 

 odprowadź mnie — ……………………………………………………… 

 twoich książek — ………………………………………………………… 

 nigdy nie zapomnę — …………………………………………………… 

 z tamtymi dziewczynami — ……………………………………………… 

 zostań tu — ……………………………………………………………… 
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 waszemu ojcu — ………………………………………………………… 

 coś dobrego — …………………………………………………………… 

2. Podane zaimki zapisz w mianowniku 

nią — …………… 

kimś — …………… 

niczego — ………… 

mnie — …………… 

jakiemuś — ………… 

tych — …………… 

czyjąś — ……… 

moich — …………… 

nikim — …………… 

nas — …………… 

komukolwiek — …… 

czemuś — ………… 

3. Wpisz odpowiedni zaimek, zastępujący podkreśloną część mowy 

Ewa bardzo lubi odrabiać ćwiczenia z gramatyki. Dzięki temu ……  zawsze przychodzi na lekcje 

przygotowana. Pani może poprosić ……, by odczytała …… pracę. Tomek dostał śliczny, niebieski 

sweter. …… kolor bardzo się ……… podoba. Wolisz iść do domu główną ulicą, czy przejść na 

skróty obok boiska? Wolę iść ……… niż ……… drogą. Kasia siedzi w ławce. …… nie uważa na 

lekcji. …… zeszyt jest prawie pusty. Będzie musiała …… przepisać. Jacek dostał książkę, ……… 

bardzo się ……… podobała. Postanowił opowiedzieć …… treść kolegom. 

4. Uzupełnij odpowiednimi zaimkami 

Jeśli spotkasz Andrzeja, powiedz ………, żeby ……… odwiedził. Chciałbym z …… porozmawiać. 

Umówiłem się dziś z tym kolegą, ……… pojedzie ze ……… na obóz harcerski. Co … stało, …… 

się nie odstanie. Wziąłeś książkę z półki. Połóż ……   …… z powrotem. 

5. Używając zaimków, popraw tekst tak, aby uniknąć powtórzeń. W swoim tekście podkreśl użyte 
formy zaimków. 

Rudyard Kipling, autor słynnej Księgi dżungli, wiele podróżował. Pewnego razu Kiplingowi 

zdarzyła się zabawna przygoda. Kipling przez dłuższy czas mieszkał w hotelu i rachunki opłacał 

w bankach czekami. Po miesiącu w banku poinformowano Kiplinga, że nikt czeków nie 

realizuje. Zaintrygowany Kipling zaczął badać, co się dzieje w czekami. Wreszcie odkrył, że 

właściciel hotelu sprzedawał czeki jako autografy pisarza. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

  ODMIANA I POPRAWNE UŻYWANIE ZAIMKÓW 
Wybrane zaimki rzeczowne mają w niektórych przypadkach formy dłuższe i krótkie 
M.   ja  ty  on        ona ono       oni   one 
D.   mnie ciebie, cię jego, niego, go      jej, niej jego, niego, go     ich, nich ich, nich 
C.   mnie, mi tobie, ci jemu, niemu, mu   jej, niej jemu, niemu, mu  im, nim im, nim 
B.   mnie ciebie, cię jego, niego, go      ją, nią je, nie            ich, nich je, nie 
N.   mną tobą  nim         nią nim        nimi nimi 
Mc. mnie tobie  nim         niej nim        nich nich 
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Form dłuższych używamy: 
 na początku i na końcu zdania, np. Mnie to nie przeszkadza. Możesz zaufać tylko mnie. 

 w przeciwstawieniach, np. Nie ciebie pytałem, lecz jego. 

 po przyimkach, np. Od niego dostałem tę kurtkę. 

6. Wstaw podane zaimki w odpowiedniej formie 

 (ty)……… odwiedzę jutro, a kuzynkę w niedzielę. 

 Nie pożyczę (ty)……… tej książki. 

 (ja)……… się podoba twoja fryzura. 

 Opowiedz (ja) ……… tę historię. 

 To moje sąsiadki. Zaproszę ……… na podwieczorek. 

 Akwarium jest już brudne. Trzeba ……… wyczyścić. 

 Radio gra za głośno. Czy mógłbyś ……… ściszyć? 

 W ogrodzie bawi się dziecko. Zawołaj ……… do domu. 

 On (ty)………… zadedykował (ta) ……… piosenka. 

 Eris rzuciła złote jabłko. Złapał …… Apollo. 

 To jabłko jest dla najpiękniejszej. Dziękuję (ty) ……… za (ono) ………, Eris. 

 (ty) ……… należy się premia. 

 Okno jest brudne. Umyj ……… jeszcze dziś. 

 Tam leży mydło. Podaj mi ……… 

 Czy rozwiązałeś (to) ……… zadanie? 

 Dzieci są teraz w kinie. Pójdź po (one) ………… 

 Możesz mi podać (ta) ………starą fotografię? 

 Masz brudne ubranie. Oddaj ……… do pralni. 

 (on)……… się nigdy nic nie podoba. 

 Jestem na (on)……… zła. 

 ZAIMEK SIĘ  
M.  (nie występuje) 
D.   siebie 
C.   sobie 
B.   siebie, się 
N.   sobą 
Mc. sobie 

Wyrazu się nie używamy na początku ani na końcu zdania 

(na końcu może wystąpić tylko wtedy, gdy zdania zawiera 

jedynie orzeczenie, np. Umyj się.) 

 

7. Wpisz zaimek się w odpowiedniej formie 

 Nie pal za ………… mostów. 

 Tutaj czuję się jak u ……… 

 W ogóle nie dał po sobie poznać, że ………… boi. 
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 Nie myśl tylko o ……… 

 Za porażkę obwiniał tylko ……… 

8. Popraw błędy związane z użyciem zaimków 

 Dostałam tą maskotkę od Asi. 

 Wystarczy same zaproszenie. 

 Na stole jest ciasto. Pokrój go. 

 Czy rozumiesz te polecenie? 

 Na podwórku bawią się dzieci. Zawołaj ich. 

 Dlaczego tak pchasz się? 

 Ostatnio trudno jego zastać w domu. 

 Szczenięta są głodne. Musisz ich nakarmić. 

 Nowe dvd! Ile za niego dałeś? 

 Nie wiesz, kogo to szal? 

9. Wymyśl zabawną historię o małej mrówce i jej wielkich okularach. Możesz wykorzystać dialog. 

Użyj jak najwięcej zaimków. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 


