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Rozdział 3 - Rodzaj męski, żeński i
nijaki
A

Pytania: Jaki, jaka, jakie
(questions: “Jaki, jaka, jakie”use for adjectives in masculine, feminine, neuter genders)
Rodzaj męski: Jaki jest  + rzeczownik rodzaj męski?
(masculine: what is + masculine noun?)
Na przykład
(for example)
Jaki jest ten samochód? To jest piękny samochód.
(What is the car like? This is a beautiful car.)
Jaki jest ten telewizor? To jest wspaniały telewizor.
(What is the TV like? This is wonderful TV.)
Jaki jest ten stół? To jest straszny stół.
(What is this table like? This is a terrible table.)

Rodzaj żeński: Jaka jest + rzeczownik rodzaj żeński?
(Feminine: What is + feminie noun?)
Na przykład
(for example)
Jaka jest lekcja? To jest dobra lekcja.
(What is this lesson like? This is a good lesson.)
Jaka jest kawa? To jest wspaniała kawa.
(What is this coffee like? This is a wonderful coffee.)
Jaka jest książka? Książka jest okropna.
(What is this book like? This is a scary book.)
Rodzaj nijaki: Jakie jest + rzeczownik rodzaj nijaki?
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(neuter: What is this + neuter noun?)
Na przykład
(for example)
Jakie jest okno? To jest piękne okno.
(What is this window like? This is a beautiful window.)
Jakie jest biurko? To jest złe biurko.
(What is this desk like? This is a bad desk.)
Jakie jest lustro? To jest straszne lustro.
(What is this mirror like? This is a scary mirror.)

ZADANIA
3.1 Opisz te przedmioty. Posegreguj przymiotniki na pozytywne i negatywne według obrazków.
(Describe all these things. Segregate adjectives for positive and negative according to the
pictures and according to the gender endings.)
duży  nowa

ładna

Przedmiot (the object)

interesująca

wspaniały

piękny

Opis (description)
piękny
duży
…..

1. Dom jest ….

2. Książka jest ……

młode

niedojrzałe pyszne
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3. Wino jest ……
3.2 Ułóż przymiotniki do kolumny “dobre” lub złe”.
(Put the adjectives to the column “good” or “bad”.)
potworne, zachwycające, nudne, fantastyczne, interesujące, stare
dobre
fantastyczne

3.3 Wpisz poprawny pytajnik: “Jaki, Jaka, Jakie”.
(Write the correct question word: “Jaki, Jaka, Jakie”.)
1.
2.
3.
4.
5.

…Jaki… j est dzisiaj dzień? Dzisiaj jest piękny dzień.
……… jest ta książka? Ta książka jest interesująca.
……… jest ta sok? Ten sok jest smaczny.
……… jest to ubranie? To ubranie jest brudne.
……… jest to jedzenie? To jedzenie jest pyszne.

3.4 Napisz pytanie do odpowiedzi.
(Write a question to the answer.)
1. Jaka jest dzisiaj pogoda?
 Pogoda jest brzydka.
2. …………………………..? Dzień jest dobry.
3. …………………………..? Kawa jest pyszna.
4. …………………………..? Laptop jest stary.

złe
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Odpowiedzi:
3.1
1.duży, piękny, wspaniały 2. nowa, ładna, interesująca 3. młode, dojrzałe, pyszne
3.2
dobre

złe

fantastyczne
Interesujące
zachwycające

potworne
nudne
stare

3.3
2. Jaka 3. Jaki 4. Jakie 5. Jakie
3.4
2.Jaki jest dzień? 3.Jaka jest kawa? 4. Jaki jest laptop?

