
Урок 

Тема: Końcówki rodzajowe przymiotników.  

Moi drodzy, o końcówkach przymiotników mówiliśmy już w klasie piątej, 

szóstej i siódmej. W klasie ósmej powtarzamy wiadomości na ten temat.  

Proszę zapisać lub wkleić poniższą notatkę do zeszytu. 

 

1. Rodzaj żeński:  

a) przymiotniki maja końcówki: - ая - lub - яя – 

b) rzeczowniki: а, я, ь 

PRZYMIOTNIK: 

M. ( какая/jaka )   модная    летняя 

D. ( какой/jakiej )   модной   летней   

C. ( какой/jakiej )    модной   летней 

B. ( какую/jaką )   модную   летнюю 

N. ( какой/jaką )    модной   летней 

Msc. ( какой/jakiej )  модной   летней 

 

RZECZOWNIKI:  

M. школа  деревня  ночь 

D. школы  деревни  ночи 

C. школе  деревне  ночи 

B. школу  деревню  ночь 

N. школой  деревней  ночью 

Msc. школе  деревне  ночи 

2. Rodzaj męski:  

a) przymiotniki: - ой –po spółgłoskach ( ш, щ, ц, ж, х ), - ий – po 

spółgłoskach ( к, г ) oraz – ый – po pozostałych  

b) rzeczowniki: spółgłoska lub znak miękki 

PRZYMIOTNIK: 

M. ( какой/jaka )  модный  большой   маленький    

D. ( какого/jakiej )  модного  большого   маленького   



C. ( какому/jakiej )   модному  большому   маленькому   

B. ( какой/jaką )  модный/ого  большой/ого  маленький   

N. ( каким/jaką )   модным  большим   маленьким    

Msc. ( каком/jakiej )модном  большом   маленьком 

RZECZOWNIK:     

M. мальчик  учитель   

D. мальчика  учителя  

C. мальчику  учителю 

B. мальчика  учителя 

N. мальчиком учителем 

Msc. мальчике учителе 

 

3. Rodzaj nijaki: 

a) przymiotniki: - ое -lub - ее –  

b) rzeczowniki: - o – lub – e –  

PRZYMIOTNIKI: 

M. модное  летнее   

D. модного  летнего 

C. модному  летнему 

B. модное  летнее 

N. модным  летним 

Msc. модном летнем 

RZECZOWNIK: 

M. окно  море 

D. окна  моря 

C. окну  морю 

B. окно  море 

N. окном  морем 

Msc. окне  море 

 

 



4. Liczba mnoga: 

a) przymiotniki: - ие – po spółgłoskach ( к, г, х, ж, ш, щ, ц ) – ые – po 

pozostałych spółgłoskach.  

 

M.  модные  большие 

D. модных  больших 

C. модным  большим 

B. модные/ых больших/ие 

N. модными  большими 

Msc. модных больших 

 Wykonajcie zadania 6, 7а oraz 7б/71. Odpowiedzi wyślijcie na adres 

filipskae@gmail.com  

 W zadaniu 7 a i б proszę o zapisywanie całych zdań. 

mailto:filipskae@gmail.com

