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Nominative – mianownik KTO? CO? 

 

męski 

TO jest ładny dom.                                        CO to jest? JAKI to jest dom? 

TO jest młody mężczyzna.            KTO to jest? JAKI to jest mężczyzna? 

  

żeński 

TO jest interesująca książka.        CO to jest? JAKA to jest książka? 

 

nijaki 

TO jest sympatyczne dziecko.     KTO to jest? JAKIE to jest dziecko? 

 

 

Instrumental – narzędnik KIM? CZYM? 

Funkcje: 

 

1. Opis osoby 

 

Singular (pojedyncza) Plural (mnoga) 

męski 

Marek jest wysokim chłopakiem. 

KIM on jest? JAKIM chłopakiem on jest? 

 

Pan Nowak jest przystojnym mężczyzną.  
KIM on jest?   JAKIM mężczyzną on jest?  

męskoosobowy 

Oni są przystojnymi chłopakami. 

 

KIM oni są?  

JAKIMI chłopakami oni są? 

 

żeński 

Karolina jest ładną dziewczyną. 

KIM ona jest?      JAKĄ ona jest dziewczyną? 

 

niemęskoosobowy 

One są ładnymi dziewczynami. 

 

KIM one są?  

JAKIMI dziewczynami oni są? 

 

nijaki 

Jaś jest wesołym dzieckiem. 
KIM  jest Jaś?    JAKIM dzieckiem jest Jaś? 

 

2. Narodowości                          KIM jesteś? 

 

Singular (pojedyncza) Plural (mnoga) 

męski 

Giuseppe jest miłym Włochem. 

męskoosobowy 

Oni są miłymi Francuzami. 

Rosjanin – Oni są Rosjanami. 

Amerykanin – Oni są Amerykanami. 
 

żeński 

Xi jest miłą Japonką. 

niemęskoosobowy 

One są ambitnymi Niemkami. 
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3. Zawody                                KIM jesteś z zawodu? 

 

Singular (pojedyncza) Plural (mnoga) 

męski 

Sylwester jest dobrym urzędnikiem. 

                     On jest popularnym poetą.  

męskoosobowy 

Oni są wysportowanymi studentami. 
 

żeński 

Ewelina jest miłą nauczycielką. 

 

niemęskoosobowy 

One są utalentowanymi lekarkami. 

 

 

Czasowniki łączące się z narzędnikiem (Verb + Instr.) 

 

INTERESOWAĆ SIĘ                     CZYM się interesujesz? 

 

Singular (pojedyncza) Plural (mnoga) 

męski 

Interesuję się sportem ekstremalnym. 

                      

Interesuję się samochodami sportowymi 

i starymi motocyklami. 

żeński 

Interesuję się literaturą francuską i 

architekturą włoską. 

 

nijaki 

Interesuję się malarstwem abstrakcyjnym. 

 

 

 

JECHAĆ/JEŹDZIĆ         CZYM    jedziesz / jeździsz? 

 

Singular (pojedyncza) Plural (mnoga) 

męski 

Codziennie do pracy jeżdżę szybkim 

tramwajem. 

                      

W weekend oni jadą nowymi rowerami na 

wycieczkę. 

żeński 

Jadę taksówką.  

 

nijaki 

Jutro jedziemy moim autem za miasto. 
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Accusative – biernik KOGO? CO? 

Czasowniki łączące się z biernikiem (Verb + Acc.) 

 

Proszę zdecydować, co z pierwszej 

kolumny pasuje do drugiej kolumny: 

 

1. Czytam…………………………………… 

2. Lubię ……………………………………… 

3. Kocham…………………………………… 

4. Mam………………………………………. 

5. Znam……………………………………….. 

6. Piszę………………………………………… 

7. Piję………………………………………….. 

8. Jem…………………………………………… 

9. Odwiedzam………………………………. 

10. Proszę……………………………………….. 

11. Kupuję…………………………………………. 

12. Zwiedzam………………………………….. 

13. Studiuję………………………………………. 

1. czytam   a. białego psa 

2. lubię b. moją rodzinę 

3. kocham c. smaczne piwo 

4. mam d. interesującą 

książkę 

5. znam e. starą synagogę 

6. piszę f. mojego ojca 

7. piję 

8. jem 

g. popularnego aktora 

h. biologię 

molekularną 

9. odwiedzam i. nową gazetę 

10. proszę j. doskonałą pizzę 

11. kupuję k. czarna kawę 

12. zwiedzam l. niebieskie niebo 

13. studiujemy ł. długi list 

 

Singular (pojedyncza) 

męski 

 

 Mam nowy komputer. 

                        CO masz? 

              JAKI masz komputer? 

 

 Kocham młodszego brata. 

                  KOGO kochasz? 

         JAKIEGO brata kochasz? 

                   

Mam dużego psa. 

      CO masz? 

   JAKIEGO  masz psa? 

 

żeński 

Lubię angielską herbatę. 

     CO lubisz? 

JAKĄ lubisz herbatę? 

 

                    Mam elegancką 

siostrę. 

             KOGO masz? 

        JAKĄ masz siostrę? 

 

nijaki 

Znam utalentowane dziecko. 

               KOGO znasz? 

             JAKIE dziecko znasz? 
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Genetive – dopełniacz KOGO? CO? 

 

Funkcje:  

Acc. + negacja = Gen. 

 

 

 Acc. sing. Gen. sing. 

męski  Lubię żółty  ser,  polski chleb 

i brązowy cukier.          

                     

   CO lubisz? 

                    JAKI lubisz ser?     

     

                        

Mam starszego brata, 

dobrego ojca, białego psa. 

                   

                  KOGO masz? 

         JAKIEGO masz brata? 

 

                      CO masz? 

           JAKIEGO  masz psa? 

                   

Nie lubię  żółtego sera, 

polskiego chleba i brązowego 

cukru. 

 

CZEGO nie lubisz? 

JAKIEGO chleba nie lubisz? 

 

Nie mam starszego brata, 

dobrego ojca, białego psa. 

 

 KOGO nie masz? 

        JAKIEGO brata  nie masz? 

 

 

 CZEGO nie masz? 

JAKIEGO psa nie masz? 

żeński Lubię mocną kawę i zieloną 

herbatę. 

                CO lubisz? 

JAKĄ lubisz herbatę? 

                   

Kocham  popularną aktorkę. 

 

               KOGO kochasz? 

JAKĄ aktorkę kochasz? 

                   

Nie lubię mocnej kawy i zielonej 

herbaty. 

CZEGO nie lubisz? 

JAKIEJ herbaty nie lubisz? 

Nie kocham popularnej aktorki. 

 

KOGO nie kochasz? 

JAKIEJ aktorki nie kochasz? 

nijaki Lubię ciepłe mleko, czerwone wino 

i małe dziecko. 

CO lubisz?      KOGO lubisz? 

JAKIE lubisz mleko? 
                          

Nie lubię ciepłego mleka ,  

czerwonego wina i małego 

dziecka. 

CZEGO nie lubisz? KOGO nie 

lubisz? 

JAKIEGO wina nie lubisz? 
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D0 + Gen. 

Lubię chodzić do Teatru Starego. 

Jutro idę do polskiej restauracji, a w niedzielę do nowego klubu. 

 

Czasowniki łączące się z dopełniaczem (Verb + Gen.) 

 

UCZĘ SIĘ  języka polskiego. 

 

SŁUCHAM muzyki klasycznej. 

 

SZUKAM małego kina. 

UŻYWAM dobrej kawy .  

 

POTRZEBUJĘ  nowego słownika. 
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