
Przyimki zmienne 
Przyimki łączące się z Akkusativem i Dativem 

1 
 

Agnieszka Gębska 

 

 

Przetłumacz: 

 Jestem w szkole. 
Ich bin i…………….. d……………… S………………… . 
 

 Siedzę na krześle, przy stole. 
Ich s………….. a………….. d…………… S………….., a……….. d………. T………. . 
 

 Twoja książka leży na dywanie pod stołem. 
Dein Buch ……..… ……….. …………. ………….. ………….. …………….. ………………… . 
 

 Ona stoi w pokoju za szafą. 
 Sie …………………………………………………..……………………….. . 

 
 Obrazy wiszą na ścianie nad łóżkiem. 
 Die Bilder ………………………………………….………………………… .  

 
 Pomiędzy komodą i łóżkiem stoi stół. 
 ………………………………………………………………. steht ein Tisch. 

 
 Nad stołem wisi lampa. 
 ………………………………………………………………. eine Lampe. 

 
 Co masz w szafach? 
 ………………………………………………………………………………..……………………. ? 

 

Uzupełnij tłumaczenia zdań. 

Położę się już  do łóżka. 
Ich ……………… ………………….. schon i…………… Bett.  

Dlaczego leżysz na dywanie? 
Warum …………………. du auf ……………… Teppich? 

Możemy już  usiąść? 
Dürfen wir ………………. schon ………………….. ? 

Dlaczego siedzicie już przy stole? 
Warum ……………..… ihr schon an …………………….. Tisch? 
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Gdzie chciałbyś postawić komputer? 
……………….. möchtest du den Computer …………………… ?  

Dlaczego moje buty stoją w łazience? 
Warum ………………… meine Schuhe i…………………… Badezimmer? 

On wiesza swoje ubrania do szafy. 
Er ……………………….. seine Klamotten in ………………….. Schrank. 

Niech pani stanie przy biurku!  
………………….. Sie …………………….. an ……………………… Schreibtisch! 

 

Odnajdź tłumaczenia i je uporządkuj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Połącz w pary. 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz odpowiednie elementy. 

Das Bett (stellt – steht) neben (dem – den) Schrank.  Łóżko stoi obok szafy. 
Ich (stelle – stehe) das Bett neben (dem – den) Schrank. Stawiam łóżko obok szafy. 

Die Kinder (setzen sich – sitzen)  auf (dem – den) Teppich. Dzieci siadają na dywanie. 
Die Kinder (setzen sich – sitzen) auf (dem – den) Teppich. Dzieci siedzą na dywanie. 

Die Mutter (legt – liegt) das Kind (im – ins) Bett. Mama kładzie dziecko do łóżka. 
Das Kind (legt – liegt) (im – ins) Bett.  Dziecko leży w łóżku. 
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Wir (sitzen – setzen) (an den – am) Tisch. Siedzimy przy stole. 
(Sitzen – Setzen) wir uns (an den – am) Tisch! Siądźmy do stołu! 

Sie will ihre Hose (in den – in dem) Schrank hängen. Ona chce powiesić  swoje spodnie do 
szafy. 
Die Hose hängt (in den – in dem) Schrank. Spodnie wiszą w szafie.  

Ich hänge die neue Lampe (im – ins) Wohnzimmer. Powieszę nową lampę do salonu. 
Die neue Lampe hängt (im – ins) Wohnzimmer. Nowa lampa wisi w salonie. 

 


