
www.polish-workbooks.com 

 
Rozdział 8 - Lubić 

 
A 
Lubić - czuć sympatię do kogoś, mieć przyjemność z czegoś 
(to like - feel a sympathy for someone, have a pleasure from something)  
 
Czasownik “lubić” 
(verb “to like”)  
 

Na przykład 
(for example) 
 
Ja lubię czekoladę. 
(I like chocolate.) 
 
Oni lubią  sport. 
(They like sport.)  
 
B  
Konstrukcja zdania 
(construction of the sentence)  
 
Osoba + czasownik “lubić” + rzeczownik w formie biernika  
(person + verb “to like” + noun in Accusative case)  
 
Na przykład: 
To jest sok. 
Ja lubię sok.  
 

           To jest cytryna. 
  Ja lubię cytrynę.  

 
To jest kino. 
Ja lubię kino. 
 
 

Liczba pojedyncza 
(singular) 

Liczba mnoga 
(plural) 

Ja lubię 
Ty lubisz 
On / ona / ono lubi 

My lubimy 
Wy lubicie 
Oni / one lubią 
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Biernik  
(Accusative case)  
 
Liczba pojedyncza 
(singular)  

*żywotne - wszystko co żyje (ludzie) 
(vital - everything what is alive (people)  
*nieżywotne - wszystko co nie żyje (rzeczy) 
(nonvital - everything that is not alive. (things)  
 
ZADANIA 
 
8.1  Wpisz czasownik “lubić” w poprawnej formie. 
(Complete the sentence using the verb “to like”.)  

1. Ja …lubię.. kawę. 
2. Czy ty ……….. tą nową książkę? 
3. Kuzyni ……….. jechać na wakacje razem.  
4. Nauczycielka ……….. swoich uczniów. 
5. On ……….. pizzę i colę.  

  
8.2 Uzupełnij zdania używając czasownika “lubić” + rzeczownik w formie Biernika rodzaju 
męskiego, żeńskiego i nijakiego. (patrz na punkt B) 
(Complete the sentence using the verb “to like” + the masculine, feminine, neuter noun in the 
accusative case. Look at section B.) 

1. Ja …lubię…. oglądać ……sport………(sport). 
2. On ………. …………………....(kapelusz). 
3. One ……….  …………………....(film) romantyczny. 
4. Oni ………. …………………....(muzyka) rockową. 
5. Ona ………. …………………....(świeczka) na torcie urodzinowym. 
6. Wy  ………. dobre, polskie…………………....(kino). 
7. Dzieci ………. …………………....(słońce) i ładną pogodę. 

Rzeczownik 
(the noun) 

Rodzaj męski 
(masculine) 

Żywotny <3             nieżywotny </3 
(vital)                        (nonvital) 

Rodzaj żeński 
(feminine) 

Rodzaj nijaki  
(neuter) 

-a ----------- -ę ----------- 

Ja lubię brata. 
(I like brother.) 

 
My lubimy kota. 
(We like cat.) 

Ja lubię kubek. 
(I like mug.) 

 
Wy lubicie rower. 
(You like bike.) 

Ona lubi herbatę. 
(She likes tea.) 

 
Ty lubisz czekoladę. 
(You like chocolate.) 

My lubimy wino. 
(We like wine.) 

 
Ja lubię ciastko. 
(I like cookie.)  
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Odpowiedzi: 
8.1 
2. lubisz 3. lubią 4. lubią  5. lubi 6. lubi 7. lubicie  
 
8.2 
2. lubi / kapelusz 3. lubią / film 4. lubią / muzykę  5. lubi / świeczkę 6. lubicie / kino 7. lubią / 
słońce 
 
 


