tab. 1

MIANOWNIK

Kto? Co?
l. poj.
rodzaj ¿eñski

przymiotnik

rodzaj mêski

–y
k, g

–ø

rzeczownik
przyk³ad

–i

–a
To jest dobry studentø.
czarny kotø.
wysoki domø.

JAKI?

SprawdŸ, czy umiesz. Zrób æwiczenia na:

rodzaj nijaki

–a

–e

–a

–o
–e
–ê

–ø
–i
To jest dobra studentka.
zimna nocø.
mi³a pani.

JAKA?

– um

To jest ma³e dziecko.
du¿e mieszkanie.
³adne imiê.
nowe muzeum.

JAKIE?

Deklinacja
W jêzyku polskim rzeczowniki, przymiotniki, zaimki, liczebniki i imies³owy
przymiotnikowe odmieniaj¹ siê przez przypadki. Przypadek to kategoria
gramatyczna, która pokazuje, jak¹ funkcjê w zdaniu pe³ni dana czêœæ mowy.
W jêzyku polskim wystêpuje 7 przypadków.
PRZYPADEK

Zwykle rodzaj gramatyczny i rodzaj naturalny rzeczownika siê zgadzaj¹; potomstwo
zwierz¹t ma zazwyczaj rodzaj nijaki:
ojciec, syn, brat, tata, mê¿czyzna, dentysta   - r. mêski
mama, kobieta, pani, sprzedawczyni              - r. ¿eñski
dziecko, szczeniê, pisklê
- r. nijaki

PYTANIE

Rodzaj gramatyczny rzeczownika decyduje o rodzaju innych odmiennych czêœci
mowy, np.: przymiotnika, zaimka, liczebnika czy czasownika w czasie przesz³ym.

MIANOWNIK

kto? co?

DOPE£NIACZ

kogo? czego?

CELOWNIK

komu? czemu?

BIERNIK

kogo? co?

NARZÊDNIK

(z) kim? (z) czym?

przymiotnik

r. mêski -y /-i *

r. ¿eñski -a

r. nijaki -e / -ie *

MIEJSCOWNIK

o (w, na, przy, po) kim? o (w, na, przy, po) czym?

mi³y,-a,-e

mi³y student

mi³a studentka

mi³e dziecko

WO£ACZ

------

wysoki,-a,-ie

wysoki mê¿czyzna

wysoka pani

wysokie zwierzêę

nowy,-a,-e

nowy s³ownik

nowa ksi¹¿ka

nowe zdjêcie

stary,-a,-e

stary kubek

stara komórka

stare muzeum

M I AMNIOA W
I KN I K
N ONW

 Rodzaj przymiotnika
Przymiotnik wystêpuje w trzech rodzajach, dostosowuj¹c siê do rzeczownika.

I przypadek Kto? Co?

To pierwszy
przypadek
i zarazem
podstawowa
forma
danego
s³owa.
W zdaniu
To pierwszy
przypadek
i zarazem
podstawowa
forma
danego
s³owa.
W zdaniu
mianownik
pe³ni
funkcjê
podmiotu.
Mianownika
u¿ywamy
równie¿
po przyimku
jako.jako.
mianownik
pe³ni
funkcjê
podmiotu.
Mianownika
u¿ywamy
równie¿
po przyimku
 Rodzaj rzeczownika
W liczbie pojedynczej rzeczownik mo¿e wystêpowaæ w trzech rodzajach: mêskim,
¿eñskim lub nijakim. O rodzaju rzeczownika decyduje jego koñcówka.
• rodzaj mêski
Wiêkszoœæ rzeczowników rodzaju mêskiego koñczy siê na spó³g³oskê i ma tak
zwan¹ koñcówkê zerow¹ (ø).
Istnieje grupa rzeczowników oznaczaj¹cych mê¿czyzn, które koñcz¹ siê na -a.
Nazywaj¹ one g³ównie wykonawców czynnoœci oraz zawody:
dentysta, poeta, kierowca, pianista, artysta
(w rodzaju ¿eñskim: dentystka, poetka, artystka…)
• rodzaj ¿eñski
Najczêœciej rzeczowniki rodzaju ¿eñskiego koñcz¹ siê na -a: mapa, studentka
Istnieje grupa rzeczowników, które koñcz¹ siê na spó³g³oskê: noc, mysz, powieœæ,
mi³oœæ, z³oœæ (czêsto s¹ to rzeczowniki nazywaj¹ce emocje).
Ma³a grupa rzeczowników ma koñcówkê -i: pani, sprzedawczyni, bogini, mistrzyni.
• rodzaj nijaki
Rzeczowniki rodzaju nijakiego maj¹ koñcówki: -o, -e, -ê. Najbardziej
rozpowszechniona jest koñcówka -o, najrzadziej wystêpuje -ê.
Istnieje grupa rzeczowników pochodzenia ³aciñskiego zakoñczonych na -um:
centrum, muzeum, gimnazjum, laboratorium, hospicjum.

* jeœli przymiotnik koñczy siê na: -k lub -g, to w rodzaju mêskim ma koñcówkê:
-ki lub -gi, a w nijakim -kie lub -gie:
		
wysoki, wysokie, drogi, drogie
koñcówka -i, -ie wystêpuje równie¿ po spó³g³oskach miêkkich:
g³upi, g³upie, tani, tanie
• Jaki? Jaka? Jakie?
To zaimki pytaj¹ce o cechy osób lub rzeczy.
r. mêski

r. ¿eñski

r. nijaki

pytanie

Jaki jest ten student?
Jaki jest ten mê¿czyzna?

Jaka jest ta studentka?
Jaka jest ta pani?

Jakie jest to dziecko?
Jakie jest to muzeum?

odpowiedŸ

Ten student jest
sympatyczny.
Ten mê¿czyzna jest
wysoki.

Ta studentka jest
sympatyczna.
Ta pani jest wysoka.

To dziecko jest
sympatyczne.
To muzeum jest
interesuj¹ce.
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AsPEKT NIEDOKONANY
RAZ, TERAZ, ZARAZ
iœæ
dziœ
wczoraj
jutro

idê, idziesz
szed³em, szed³eœ*
bêdê szed³**
jechaæ
jadê, jedziesz
jecha³em, jecha³eœ
bêdê jecha³
lecieæ
lecê, lecisz
lecia³em, lecia³eœ
bêdê lecia³
p³yn¹æ
p³ynê, p³yniesz
p³yn¹³em, p³yn¹³eœ
bêdê p³yn¹³

AsPEKT DOKONANY

ZAWSZE, ZWYKLE, CZÊSTO

WCZORAJ, JUTRO

chodziæ

pójœæ

chodzê, chodzisz
chodzi³em, chodzi³eœ
bêdê chodzi³

poszed³em, poszed³eœ***
pójdê, pójdziesz

jeŸdziæ
je¿d¿ê, jeŸdzisz
jeŸdzi³em, jeŸdzi³eœ
bêdê jeŸdzi³

pojechaæ
pojecha³em, pojecha³eœ
pojadê, pojedziesz

lataæ
latam, latasz
lata³em, lata³eœ
bêdê lata³

polecieæ
polecia³em, polecia³eœ
polecê, polecisz

p³ywaæ
p³ywam, p³ywasz
p³ywa³em, p³ywa³eœ
bêdê p³ywa³

pop³yn¹æ
pop³yn¹³em, pop³yn¹³eœ
pop³ynê, pop³yniesz

Uwaga na formy rodzaju ¿eñskiego: *sz³am, sz³aœ / **bêdê sz³a / ***posz³am, posz³aœś

C ZA S O W N I K I RU CHU 1
Czasowniki
ruchu
to osobna
grupa,
której
wspóln¹
cech¹,
oprócz
semantycznej,
Czasowniki
ruchu
to osobna
grupa,
której
wspóln¹
cech¹,
oprócz
semantycznej,
jestjest istnienie trzech
form
ka¿dego
czasownika:
niedokonanej,
dokonanej
i iteratywnej
oznaczaj¹cej
istnienie
trzech
form
ka¿dego
czasownika:
niedokonanej,
dokonanej
i iteratywnej
oznaczaj¹cej
powtarzalnoœæ,
wielokrotnoœæ
danej
czynnoœci.
powtarzalnoœæ,
wielokrotnoœæ
danej
czynnoœci.
najczêœciej
u¿ywanych
czasowników
ruchu
nale¿¹
chodziæ,
Do Do
najczêœciej
u¿ywanych
czasowników
ruchu
nale¿¹
iœæ,iœæ,
chodziæ
, pójœæ pójœæ
i jechaæi ,jechaæ,
jeŸdziæ,
jeŸdziæ,
oraz te,utworzone
które zosta³y
pojechaæ
orazpojechaæ
te, które zosta³y
na utworzone
ich bazie. na ich bazie.
 iœæ, chodziæ, pójœæ
Czasowników tych u¿ywamy, kiedy mówimy o poruszaniu siê pieszo, a tak¿e gdy mówimy
o ogólnych atrakcjach: kinie, teatrze, filharmonii, imprezie itd. (idê do kina, czêsto chodzimy
do teatru, pójdê na koncert). Iœæ i chodziæ to formy niedokonane, a pójœæ ma aspekt
dokonany.
• iœæ
Formy tej u¿ywamy dla czynnoœci jednorazowej niedokonanej lub takiej, która odbywa
siê teraz albo odbêdzie siê w najbli¿szej przysz³oœci.
Dziœ idê do szko³y razem z siostr¹.
Nie mogê teraz rozmawiaæ, bo idê ruchliw¹ ulic¹ i nic nie s³yszê.
Po po³udniu idê odwiedziæ chor¹ kole¿ankê.
• chodziæ
Formy tej u¿ywamy dla wyra¿enia czynnoœci powtarzaj¹cej siê, rutynowej. Czêsto
wystêpuje ona z okreœleniami czasu: zawsze, zwykle, … nigdy.
Ona chodzi do szko³y podstawowej.
On codziennie chodzi na spacer.
Nigdy tam nie chodzê.
• pójœæ
Formy dokonanej u¿ywamy dla wyra¿enia czynnoœci jednorazowej, krótkotrwa³ej, któr¹
zakoñczyliœmy lub planujemy zakoñczyæ (bêdzie widoczny rezultat).
Tato poszed³ do sklepu i kupi³ chleb.
Pójdziemy do znajomych, wrócimy przed pó³noc¹.
Pójdê do biblioteki i wypo¿yczê tê ksi¹¿kê.
 jechaæ, jeŸdziæ, pojechaæ
Czasowników tych u¿ywamy, kiedy mówimy o poruszaniu siê za pomoc¹ œrodków
transportu lub gdy cel naszej drogi jest odleg³y (jadê do Gdañska, jedziemy w dalek¹
podró¿). Jechaæ i jeŸdziæ to formy niedokonane, a pojechaæ ma aspekt dokonany.
• jechaæ
Formy tej u¿ywamy dla czynnoœci jednorazowej lub takiej, która odbywa siê teraz
albo ma mieæ miejsce w najbli¿szej przysz³oœci.
Dziœ jadê do szko³y tramwajem.
Nie mogê teraz rozmawiaæ, bo jadê poci¹giem i nic nie s³yszê.
Jadê w weekend w góry.

• jeŸdziæ
Formy tej u¿ywamy dla wyra¿enia czynnoœci powtarzaj¹cej siê, rutynowej. Czêsto
wystêpuje ona z okreœleniami czasu: zawsze, zwykle… nigdy.
W wakacje jeŸdzimy na wieœ.
Zwykle je¿d¿ê do szko³y autobusem.
• pojechaæ
Formy dokonanej u¿ywamy dla wyra¿enia czynnoœci jednorazowej, krótkotrwa³ej,
któr¹ zakoñczyliœmy lub planujemy zakoñczyæ (bêdzie widoczny rezultat).
Pojecha³em do Warszawy i obejrza³em tê wystawê.
Pojedziemy na wakacje i wrócimy wypoczêci.
 lecieæ, lataæ, polecieæ
Czasowniki te oznaczaj¹ poruszanie siê w powietrzu. Mog¹ odnosiæ siê do ptaków,
owadów lub ludzi, którzy poruszaj¹ siê za pomoc¹ œrodków transportu (samolotem,
helikopterem, lotni¹, balonem itd.). W mowie potocznej czasowniki te s¹ u¿ywane, kiedy
ktoœ lub coœ szybko siê porusza, idzie lub biegnie. Zasady ich u¿ycia s¹ analogiczne do
omówionych ju¿ zasad stosowania czasowników: iœæ, chodziæ, pójœæ.
Muszê wy³¹czyæ komórkê, bo lecê samolotem.
On czêsto lata tanimi liniami i korzysta z ró¿nych promocji.
Mo¿e kiedyœ polecimy do Ameryki.
Lecê do domu, bo jest bardzo póŸno.
 p³yn¹æ, p³ywaæ, pop³yn¹æ
Czasowniki te oznaczaj¹ poruszanie siê po wodzie. Odnosz¹ siê zarówno do fizycznego
wykonywania czynnoœci p³ywania, jak i poruszania siê za pomoc¹ œrodków transportu
(statkiem, promem, jachtem, ³ódk¹ itd.). U¿ywamy ich analogicznie do czasowników: iœæ,
chodziæ, pójœæ.
P³yniemy jachtem przez Kana³ Augustowski.
Uwielbiam p³ywaæ w morzu.
Jutro pop³ynê na drugi brzeg jeziora.
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wchodziæ

wychodziæ

wchodziæ

schodziæ

przychodziæ

podchodziæ

dochodziæ

odchodziæ

STOP

przechodziæ

obchodziæ

rozchodziæ siê

nadchodziæ

C ZA S O W N I K I RU CHU 2

 Ruch bez okreœlonego kierunku

 Czasowniki ruchu tworzone na bazie iœæ
Czasowniki te budujemy zawsze wed³ug tej samej regu³y. Dodajemy odpowiedni prefiks
do podstawowej odmiany iœæ, przy czym zawsze nastêpuje alternacja i:j.
idê
idziesz
idzie
idziemy
idziecie
id¹

...jdê
...jdziesz
...jdzie
...jdziemy
...jdziecie
...jd¹

 prefiks +

Agnieszka chodzi po Starym Mieœcie i robi zdjêcia.
Agnieszka pochodzi³a po Starym Mieœcie i zrobi³a ³adne zdjêcia.
Jutro pochodzê po sklepach, ¿eby kupiæ ojcu prezent.
Dzieci biegaj¹ po parku.
Dzieci pobiega³y po parku i wróci³y do domu.
Niech dzieci pobiegaj¹ po ogrodzie przed kolacj¹.

pójœæ

wyjœæ

wejœæ

zejœæ

przyjœæ

przejœæ

dojœæ

pójdê
pójdziesz
pójdzie
pójdziemy
pójdziecie
pójd¹

wyjdê
wyjdziesz
wyjdzie
wyjdziemy
wyjdziecie
wyjd¹

wejdê
wejdziesz
wejdzie
wejdziemy
wejdziecie
wejd¹

zejdê
zejdziesz
zejdzie
zejdziemy
zejdziecie
zejd¹

przyjdê
przyjdziesz
przyjdzie
przyjdziemy
przyjdziecie
przyjd¹

przejdê
przejdziesz
przejdzie
przejdziemy
przejdziecie
przejd¹

dojdê
dojdziesz
dojdzie
dojdziemy
dojdziecie
dojd¹

Czas przesz³y tych czasowników tworzymy na bazie nieregularnej formy przesz³ej
czasownika iœæ. Uwaga na redukcjê -e w rodzaju mêskim w liczbie pojedynczej.
pójœæ
wyjœæ
wejœæ
zejœæ
przyjœæ
przejœæ
dojœæ
odejœæ
podejœæ
rozejœæ
nadejœæ

po
wy
w
z
przy
prze
do
od
pod
roz
nad

l. poj.

szed³em
szed³eœ
szed³

Je¿eli ruch nie odbywa siê w okreœlonym kierunku, to u¿ywamy formy iteratywnej
czasownika, która to forma tutaj nie oznacza powtarzalnoœci. Interesuj¹ce jest,
¿e w przypadku form wyra¿aj¹cych ruch bezkierunkowy, mo¿emy utworzyæ od nich
osobny aspekt dokonany.

po
wy
we
ze
przy
prze
do
ode
pode
roze
nade

l. poj.

l. mn.

l. mn.

sz³am
sz³aœ
sz³a

szliœmy
szliœcie
szli

sz³yœmy
sz³yœcie
sz³y

 Czasowniki ruchu tworzone na bazie chodziæ
Czasowniki te tworzymy bardzo regularnie, dodaj¹c do podstawowej odmiany chodziæ
odpowiedni prefiks. Czas przesz³y tworzymy od nich standardowo (wychodzi³em itd.).
wychodziæ

wchodziæ

dochodziæ

schodziæ

przychodziæ

przechodziæ

wychodzê
wychodzisz
wychodzi
wychodzimy
wychodzicie
wychodz¹

wchodzê
wchodzisz
wchodzi
wchodzimy
wchodzicie
wchodz¹

dochodzê
dochodzisz
dochodzi
dochodzimy
dochodzicie
dochodz¹

schodzê
schodzisz
schodzi
schodzimy
schodzicie
schodz¹

przychodzê
przychodzisz
przychodzi
przychodzimy
przychodzicie
przychodz¹

przechodzê
przechodzisz
przechodzi
przechodzimy
przechodzicie
przechodz¹

Adaœ jeŸdzi na rowerze przed domem.
Adaœ pojeŸdzi³ na rowerze, a potem z apetytem zjad³ obiad.
W weekend Marek pojeŸdzi po okolicy, mo¿e znajdzie jakiœ dom na sprzeda¿.
Dorota p³ywa w jeziorze.
Dorota pop³ywa³a w jeziorze, a teraz opala siê na brzegu.
Skoñczy³a siê burza, idê pop³ywaæ w jeziorze.

