
www.polish-workbooks.com 

 
Czasownik “przyjść” i “przychodzić”  

+  
Dopełniacz  

 
 
A 
Czasownik: przyjść 
(verb: to come)  

 
 
Czasownik: przychodzić 
(verb: to come) 

 

 
B 
Dopełniacz  
(genitive case)  
Liczba pojedyncza 
(singular) 

Liczba pojedyncza 
(singular) 

Liczba mnoga 
(plural) 

Ja przyjdę 
Ty przyjdziesz 
On / ona / ono przyjdzie 

My przyjdziemy 
Wy przyjdziecie 
Oni / one przyjdą 

Liczba pojedyncza 
(singular) 

Liczba mnoga 
(plural) 

Ja przychodzę 
Ty przychodzisz 
On / ona / ono przychodzi 

My przychodzimy 
Wy przychodzicie 
Oni / one przychodzą 

Rzeczownik 
(noun) 

Rodzaj męski 
(masculine) 

Żywotny <3             nieżywotny </3 

Rodzaj żeński 
(feminine) 

Rodzaj nijaki  
(neuter) 
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Dopełniacz 
(genitive case) 

 

 

 

 
 
ZADANIA 
 
12.1 Wpisz w zdania czasownik “przyjść” lub “przychodzić” + rzeczownik w formie Dopełniacza. 
Patrz na wyrażenia czasowe w zdaniach. 
(Complete the sentences with the correct form of the verb “przyjść” or “przychodzić” + the noun 
in genitive case. Observe the time phrases in the sentences.) 
 

1. Ja …przyjdę…. bez ……kubka………(kubek) za moment. 

   (vital)                       (nonvital) 

-a -a 
-u 

-y 
-i (k,g,ś,ć,ź,dź,ń,l,j) 

-a 

Ja przychodzę do 
brata. 

(I come to brother.) 
 

Oni przyjdą do 
wujka. 

(They will come to 
uncle.)  

Ja przychodzę 
do sklepu. 

(I come to the 
store.) 

 
Ty przyjdziesz do 

pokoju. 
(You will come to 

the room.)  

Ona przychodzi do 
biblioteki. 

(She comes to the library.)  
 

Wy przyjdziecie do 
restauracji. 

(You will come to the 
restaurant.)  

My przychodzimy do 
biura. 

(We will come to the 
office.)  

przyjść do + dopełniacz 
(to come to + genitive case)  
to come to place or someone’ 

przyjść / przychodzić do mamy 
przyjść / przychodzić do sklepu 
przyjść / przychodzić do cioci 

przyjść od + dopełniacz 
(to come from + genitive case)  
to come from someone’  

przyjść / przychodzić od koleżanki 
przyjść / przychodzić od kolegi 
przyjść / przychodzić od siostry 

przyjść z + dopełniacz  
(to come from + genitive case) 
to come from places  

przyjść / przychodzić z ogrodu 
przyjść / przychodzić z miasta 
przyjść / przychodzić z dyskoteki  

przyjść bez + dopełniacz 
(to come without + genitive case) 

przyjść / przychodzić bez pieniędzy 
przyjść / przychodzić bez dokumentów 
przyjść / przychodzić bez butów 
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2. Czy oni ………. z…………………....(restauracja) dziś . 
3. Czy ty ………..bez ………………….... (kanapka) zawsze. 
4. Ona……….. do ………………….... (praca) zwykle.  
5. Oni ……….. od ………………….... (kuzyn) w tym momencie. 
6. One ………..  bez………………….... (brat) zwykle.  
7. My ……….. do ………………….... (babcia) codziennie. 

 
12.2  Dopasuj przyimek do rzeczownika. Uwaga rzeczowniki już są w formie Dopełniacza 
(Match the preposition to the noun. Note that the nouns are already in the genitive case.) 
  

Do kuzynki na herbatę 
Od prezentu do ciebie 

przyjść/przychodzić Z pracy późno 
Bez koleżanki do domu 

 
 
12.3 Uzupełnij zdania rzeczownikami w formie dopełniacza. 
(Complete sentences with nouns in genitive case.)  
 

1. Często przychodzę z …kwiatami do babci . .. 
2. Zawsze przychodzę z ……………….. 
3. Codziennie przychodzę do ………….. 
4. Nigdy nie przychodzę bez …………. 
5. Rzadko przychodzę od …………………  
6. Dzisiaj przyjdę z ……………. 
7. Jutro przyjdę do ……………………. 
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ODPOWIEDZI  

12.1 
2. przyjdą / restauracji 3.przychodzisz/kanapki 4.przychodzi/pracy 5. przyjdą / kuzyna 
6.przychodzą/brata 7.przychodzimy/babci 
 
12.2 
Od kuzynki na herbatę; od koleżanki do domu; z pracy późno; bez prezentu do ciebie 
 
12.3 
Własne odpowiedzi. 


