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Rozdział 6 - Mieć 

 
A 
Mieć - posiadać, własność 
(to have - to possess, denoting ownership)  
 
Czasownik: mieć 
Verb: to have 
 

Na przykład 
(for example)  
 
Ja mam kota. 
(I have a cat.) 
 
On ma  samochód. 
(I have a car.)  
 
B  
Konstrukcja zdania 
(Construction of the sentence)  
 
Osoba + czasownik “mieć” + rzeczownik w formie Biernika  
(Person + verb “to have” + the noun in Accusative case)  
 
Biernik to jeden z przypadków. Czasownik “mieć” używany jest z rzeczownikiem w formie 
biernika. 
(Accusative is one of the cases. The verb “ to have” is used with the nouns of the accusative 
case.) 
 
Biernik używany jest, kiedy zdania mają pozytywne czasowniki pozytywne: lubić, mieć, 
chcieć,kochać,… . 
(Accusative is used, when the sentences have positive verbs: to like, to have, to want, to love, 
...)  

Liczba pojedyncza 
(singular) 

Liczba mnoga 
(plural) 

Ja mam 
Ty masz 
On / ona / ono ma 

My mamy 
Wy macie 
Oni / one mają  
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Na przykład 
(for example)  
 
To jest kot. 
Ja mam kota. 

 
 
  To jest kawa. 
  Ja mam kawę. 

 
 
 
To jest jabłko. 
Ja mam jabłko.  
 
Biernik  
(Accusative)  

*żywotne - wszystko co żyje (ludzie, zwierzęta) 
(vital - everything what is alive (people, animals)  
*nieżywotne - wszystko co nie żyje (rzeczy) 
(nonvital - everything that is not alive. (things) 
 
 
 
 
 
 

Rzeczownik 
(noun) 

Rodzaj męski 
(masculine) 

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

Rodzaj żeński 
(feminine) 

Rodzaj nijaki  
(neuter)  

-a ----------- -ę ----------- 

Ja mam brata. 
(I have a brother.) 

 
Oni mają syna. 

(They have a son.) 

Ja mam dom. 
(I have a house.) 

 
Ty masz rower. 

(You have a bike.) 

Ona ma herbatę. 
(She has tea.) 

 
Wy macie czekoladę. 
(We have chocolate.)  

My mamy wino. 
(We have wine.) 

 
Ja mam jabłko. 

(I have an apple.)  
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ZADANIA 
 
6.1 Uzupełnij zdania używając czasownika “mieć”.  
(Complete the sentence using the verb “to have”.)  
 

1. Ja …mam.. piwo. 
2. Ty ……….. ciastko. 
3. Ile ……. lat?. Ja mam 23 lata. 
4. Paweł i Monika ………..  psa. 
5. Oni ………..  pyszne śniadanie.  
6. Jan ……….. problem z samochodem. 

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

1. Ja …mam…. ……laptop………(laptop) na biurku. 
2. Ona ………. …………………....(dom) w górach. 
3. On ………. …………………....(telewizor) w pokoju. 
4. Ty ………. …………………....(pies). 
5. Ja ………. …………………....(choinka) na święta. 
6. Ona ………. …………………....(książka) na półce. 
7. My ………. …………………....(lekcja) w klasie. 
8. Ty ………. czerwone…………………....(wino). 
9. Krystyna ………. …………………....(jabłko) na deser. 
10. Ja i ty ………. dobre …………………....(śniadanie). 
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Odpowiedzi: 

6.1 
2. masz 3. masz 4. mają  5. mają 6. ma 
 
6.2 
2. ma / dom 3. ma / telewizor 4. masz / psa 5. mam / choinkę 6. ma / książkę 7. mamy / lekcję  
8. masz / wino 9. ma jabłko 10. mamy / śniadanie 
 
 


