KTOŚ & COŚ (zaimki rzeczowne) - cz. 2 - KEY

1. Obiecałem coś komuś i teraz muszę się z tego wywiązać.
2. Masz kogoś zaufanego, kto mógłby zmienić mi fryzurę?
3. Jeśli komuś nie odpowiada to, co robisz to już jego problem.
4. Tak już w życiu jest. Nie możesz mieć wszystkiego. Coś za coś.
5. Zrobiłem coś głupiego i teraz się wstydzę.
6. Jeśli poznam kogoś, komu zaufam to będę bardzo szczęśliwy.
7. Zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie niezadowolony z tego, co robisz.
8. Nie wiem czy potrafię jeszcze komuś uwierzyć.
9. Zaufałem komuś i teraz tego żałuję.
10. Czegoś tutaj nie rozumiem. Dlaczego ta umowa jest tak dziwnie skonstruowana?
11. Czy z kimś się teraz spotykasz?
12. Jeśli mogę ci w czymś pomóc to chętnie pomogę.
13. Ona cały czas o kimś myśli. Myślę, że o tym chłopaku z pracy.
14. Muszę się z kimś skontaktować w tej sprawie, ale nie mam pojęcia z kim.

16. Ktoś dzwonił do drzwi, możesz sprawdzić kto to?
17. Widzisz coś na tym ekranie? Jest okropnie brudny!
18. Chciałabym, aby ktoś rozwiązał w końcu tę sytuację.
19. Obawiam się, że nie powiedziała mi czegoś bardzo istotnego.
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15. Czekała na kogoś około godziny, a potem wróciła do domu.

20. Wyglądasz jakbyś czegoś się przestraszył.

22. On kiedyś kogoś zranił i teraz bardzo tego żałuje.
23. Ona sprzedała komuś ten samochód, ale nie pamiętam jak ten człowiek się nazywał.
24. W zeszłym tygodniu widziałam kogoś bardzo podobnego do ciebie.
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21. Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić?
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25. Nigdy w życiu nie spotkałam się z czymś/ kimś takim. Jak można tak traktować ludzi?!
26. Nie możesz winić kogoś za swoje własne błędy.
27. Jeśli na czymś ci bardzo zależy, walcz o to!
28. Czy kogoś interesuje ten wykład?
29. Ten projekt jest dobry, ale wciąż mi czegoś w nim brakuje.
30. Porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym.
31. Może wyjdziesz od czasu do czasu z kimś na kawę? Cały czas tylko siedzisz w domu przed
telewizorem.
32. Nie możesz kupować czegoś, na co cię nie stać.
33. Zanim usłyszałem o nim, już wcześniej słyszałem o kimś, kto pisze podobne wiersze.
34. Spotykałam się z kimś przez dwa lata, ale to już stara historia.
35. Zobaczyłaś w tym mieście wszystko, co chciałaś czy może czegoś nie zdążyłaś zobaczyć?
36. To przyjęcie wystawiane jest na cześć kogoś naprawdę ważnego.
37. Mam wrażenie, że zapomniałam czegoś wziąć. Zawsze tak mam, gdy jadę w podróż.
38. Gratulował komuś, kto zajął jedno z czołowych miejsc w tym konkursie, ale nie mam
pojęcia kim jest ta osoba.
39. Jak może brakować ci czegoś, czego tak naprawdę nigdy nie posiadałaś?

41. Coś ci powiem - lubię, kiedy się uśmiechasz.
42. Daj mi do telefonu kogoś odpowiedzialnego za tę sytuację.
43. Czegoś mi chyba nie powiedziałaś. Dlaczego ciągle kłamiesz?
44. Dobrze się czujesz czy może powinnam zadzwonić po kogoś?
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40. Dlaczego nie mówiłaś wcześniej, że jest ktoś ważny w twoim życiu?

45. Miałam ci o czymś opowiedzieć, ale już nie pamiętam co to było.

47. Dlaczego siedzisz w ciemnych okularach? Ukrywasz się przed kimś?
48. Całą noc zastanawiałem się nad czymś, a rano doszedłem do wniosku, że to kompletnie
nie ma sensu.
49. Jeśli jesteś przy kimś, kto jest chory to doceniasz jak ważne jest zdrowie.
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46. Jeśli jesteś wobec kogoś szczera, to ta osoba. powinna to docenić.
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50. Zrobiłam to wbrew komuś, kto jest bardzo ważny w moim życiu.
51. Ubierz coś pod ten sweter, na zewnątrz jest bardzo zimno!
52. Czegoś takiego jak to jeszcze nigdy nie piłem.
52. Jadłam już coś takiego we Francji.
53. Ona chyba nosi ubrania po kimś, bo są na nią za duże.
54. Wiem, że zrobił to dla kogoś, o kim ciągle mówi.
55. Nie wiem czy jeśli dostaniesz prezent od kogoś obcego to powinnaś go przyjąć.
56. Myślę, że coś tutaj nie gra.
57. Czy możesz przestać narzekać na coś, na co nie masz wpływu?
58. Te dziewczyny ciągle o kimś/ o czymś plotkują.
59. Jeśli znajdę kogoś na twoje miejsce to zadzwonię.
60. Nie możesz okazywać, że masz nad kimś przewagę.
61. Podarował ten prezent komuś bliskiemu.
62. Powinnaś się dzisiaj kogoś spodziewać. Maria mówiła, że przyjdzie ktoś do ciebie.
63. Dlaczego upierasz się przy czymś, na co nie masz dowodu?
64. Słuchasz teraz czegoś konkretnego czy tylko radia?

66. Jadę po kogoś na lotnisko. Przedstawię ci go jak wrócimy.
67. Masz ochotę na coś słodkiego?
68. Pracował ciężko wiele lat, aż w końcu do czegoś doszedł.
69. Jestem pozytywnie zaskoczona, spodziewałam się czegoś gorszego.
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65. Oglądasz coś konkretnego czy tylko gapisz się w telewizor?

© Justyna Malec-Łaksa

70. Chciałabym, żebyś coś komuś przekazał.
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