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Czasownik “dać” i “dawać” + Celownik  
 
 
A 
Czasownik “dać”  
 

Na przykład: 
(for example) 
 
Ja dam prezent mamie.  
(I will give a present to mom.)  
 
My damy  pomoc. 
(We will give help.) 
 
Czasownik “dawać”  
 

Na przykład: 
(for example) 
 
Ja daje dobre porady.  
(I give good advice.)  
 
My dajemy  wszystko czego potrzebujesz. 
(We give everything what you need.) 
 
 

Liczba pojedyncza 
(singular) 

Liczba mnoga 
(plural) 

Ja dam 
Ty dasz 
On / ona / ono da 

My damy 
Wy dacie 
Oni / one dadzą 

Liczba pojedyncza 
(singular) 

Liczba mnoga 
(plural) 

Ja daję 
Ty dajesz 
On / ona / ono daje 

My dajemy 
Wy dajecie 
Oni / one dają 
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B 
Przypadki pomagają nam w deklinacji wyrazów, dzięki temu mamy poprawny szyk zdania.  
(The cases help us to decline words, in that we have the right word order.)  
 
Celownik 
(Dative case)  
 
Pytanie “Komu daję”, “Komu dam”?  
(the question “Who do I give?”, “Who will I give”?) 
 
Liczba pojedyncza 
(singular)  

 
 
C 
Przykłady z użyciem alternacji 
(Examples with using alterations)  
 
Alternacje 
(Alternations)  

Na przykład: 
(for example) 
 
To jest mama.  
Dam mamie. 
 
To jest siostra. 

rzeczownik 

Rodzaj męski  Rodzaj żeński Rodzaj nijaki  

-owi 
-u (słowa jednosylabowe) 

-i 
Tabelka w pkt. C 

 -u 

Dam cukier dziadkowi. 
(I will give grandpa sugar.)  
 

Daję lekarstwa ojcu. 
(I give father medications.) 

Damy bombonierkę cioci. 
(You will give aunt a chocolate box.) 

 
Daję miłość babci. 

(I give grandma love.) 
(miłość - nieregularny, rodzaj żeński) 

Dam ciastko dziecku. 
(I will give the kid 

cookie.) 
 

p b f w m n s z t d r ł k g ch 

pie bie fie wie mie nie sie zie cie dzie rze le ce dze sze 
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Dam siostrze. 
 
To jest koleżanka. (female friend)  
Dam koleżance.  
 
To jest tata. (rodzaj męski ale z regułą żeńską!)  
Dam tacie.  
 
 
 
 
ZADANIA 
 
13.1  Wpisz w zdania czasownik “dać” lub “dawać” + rzeczownik w formie Celownika.  
(Complete sentences with  verbs “dać” or “dawać” + the noun in Dative case.)  
  

1. Za moment ja …dam….  gorącą czekoladę  ……synowi………(syn). 
2. Dzisiaj ty ……….  połowę czekolady …………………....(siostra). 
3. Jutro ona ………. prezent  …………………....(kuzynka) . 
4. Za godzinę wy ………. kwiaty na urodziny …………………....(koleżanka). 
5. Zwykle oni ………. grę …………………....(brat). 
6. Raz w miesiącu ty ……….. karty do grania ………………….... (dziadek). 
7. Raz w tygodniu wy……….. raport  ………………….... (lekarz).  
8. Często oni ……….. dobrą kawę ………………….... (wujek). 
9. Teraz ty ……….. znalezione dokumenty ………………….... (policjant).  
10. Czasami my ……….. laurki w dniu babci ………………….... (babcia) . 

 
13.2 Napisz pytania z pytajnikiem “komu?” do odpowiedzi.  
(Write questions using the  question mark “komu”.)  
 

1. Komu ty dasz? Ja dam koleżance. 
2. ………………? Ja dam mamie. 
3. ………………? On da nauczycielowi. 
4. ………………? My damy pacjentowi. 
5. ………………? One dadzą tacie.  
6. ………………? My dajemy siostrze. 
7. ………………? Ona daje lekarzowi. 
8. ………………? My dajemy kuzynowi. 
9. ………………? Oni dają sąsiadowi. 
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13.3 Znajdź parę.  
(Find the pairs.)  

  
1…Luiza… . - …Luizie… 
2 ………….. - ………….. 
3 ………….. - ………….. 
4 ………….. - ………….. 
5 ………….. - ………….. 
6 ………….. - ………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mama Karolina Luiza siostra 

Magda siostrze przyjaciółka Luizie 

przyjaciółce mamie Karolinie Magdzie 
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ODPOWIEDZI  

13.1 
2. dasz / siostrze 3. da / kuzynce 4. dacie / koleżance 5. dają / bratu  6. dajesz / dziadkowi 7. 
dajecie / lekarzowi 8. dają / wujkowi 9. dasz / policjantowi 10. dajemy / babci 
 
13.2  
2. Komu ty dasz? mamie 3. Komu on da? nauczycielowi 4. Komu wy dacie? pacjentowi 5. Komu 
one dadzą? Tacie 6.Komu dajecie? 7.Komu ona daje? 8.Komu wy dajecie? 9.Komu oni dają?  
 
13.3 
2. Mama - mamie 3. Magda - Magdzie 4. przyjaciółka - przyjaciółce  5. Siostra - siostrze 
6. Karolina - Karolinie  


