
- DAY 1 – THIS / THAT / THESE / THOSE 

 

1. Czy możesz mi dać tamtą wodę? 

Can you give me this/that water? 

 

2. Te kwiaty są piękne! 

These/Those flowers are beautiful! 

 

3. Tamten mężczyzna był bardzo niegrzeczny. 

This/That man was very rude. 

 

4. Gdzie są tamte pieniądze? 

Where is this/that Money? 

 

5. Tamci chłopcy są bardzo głośni. 

Those/These boys are very rude. 

 

6. To nie jest mój plecak. 

That/This isn’t my bag. 

 

7. Ten sok jest bardzo słodki. 

That/this juice is very sweet. 

 

8. Tamte psy były bardzo głodne. 

These/Those dogs were very hungry. 

 

9. To szkło jest takie piękne! 

This/These glass is beautiful! 

 

10. Tamto szkło było takie piękne! 

Those/That glass was beautiful! 

 

11. Co to jest? 

What is these/this? 

 

12. Gdzie kupiłaś tą sukienkę? 

Where did you buy those/this dress? 

 

13. Tamci ludzie byli bardzo niegrzeczni. 

That/These people were very rude. 

 

14. Oddałaś mu tamten portfel? 

Did you give him back these/that wallet? 

 

15. Te ciastka są za słodkie. 

These/those cookies are too sweet. 



KEY 
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