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Rozdział 4 - Rodzaj męski, żeński i 

nijaki. Opis ludzi. 

 
A 
Przymiotniki opisują rzeczownik. 
(Adjectives describe the noun.)  
 
przymiotnik + rzeczownik 
(adjective + noun)  
 
Na przykład:  
(for example:)  
 
fajna kobieta 
(cool woman)  
 
miły mężczyzna 
(nice man) 
 
B 
Rodzaje 
(Genders)  
 

 

RODZAJ MĘSKI 
(masculine) 

POZYTYWNE  
(positive) 

NEGATYWNE 
(negative)  

fajny 
miły  
wspaniały 

zły 
wredny  
dziecinny   

RODZAJ ŻEŃSKI 
(feminine)  

POZYTYWNE  
(positive) 

NEGATYWNE 
(negative)  
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E 
Przyimek + zaimek rzeczowny 
(Preposition + personal pronoun)  

Na przykład  
(for example)  
 
Monika jest dobra dla was. 
(Monika is good to us.)  
 
Tomek jest miły dla nich. 
(Tomek is nice to them.)  
 
Moja sąsiadka jest wspaniała dla niego.  
(My neighbour is wonderful to him.)  
 
Kuzynka jest przyjazna dla mnie.  
(Cousin is friendly to me.)  
 
Karolina nie jest zbyt miła dla was. 
(Karolina is not very nice to you.)  

fajna 
miła  
wspaniała 

zła 
wredna 
dziecinna  

Przyimek zaimek         Wyjątek   

dla mnie  ZŁA/ZŁY na  
mnie / ciebie / niego / nią / nas / was / nich / nie  
   
 *nie - to jest zaimek rzeczowy dla osoby “one” 
(*nie - this is the substantive pronoun for person”they”) 
 
Przykłady z “zła/zły na ...”  
Ty jesteś zły na mnie. (You are angry at me.) 
Monika jest zła na ciebie. (Monika is angry at you.)  
Kacper jest zły na niego.  (Kacper is angry at him.) 
Ja jestem zła na nią. (I am angry at her.) 
Mama jest zła na nas. (Mom is angry at us.)   
Tata jest zły na was. (Mom is angry at you.)    
Ja jestem zły na nich. (I am angry at them.) 
Ja jestem zła na nie. (I am angry at them.) 

dla ciebie 

dla niego 

dla niej 

dla nas 

dla was 

dla  nich 
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Nauczyciel jest wredny dla nas.  
(Teacher is mean to us.)  
 
 
ZADANIA 
 
4.1 Jak myślisz, co może powiedzieć osoba B. Wypełnił puste luki. 
(Fill in the blanks, completing the response of person B.) 
 

 
1. A. Twój kolega jest bardzo fajny.  

B. Tak, on jest więcej niż fajny, on jest …wspaniały…… .  
2. A. Karolina nie była miła dla ciebie. 

B. Tak ona była …………. . Nie wiem, dlaczego?! 
3. A. Dzięki za spotkanie. Było bardzo miło.  

B. Dziękuję za sweter, wczoraj było zimno. Jesteś bardzo ……….. .  
4. A. Jak się ma moja córka?  

B. Ona jest ……………. . Bawi się cały dzień.  
 
4.2 Odpowiedz na pytania. Jakie są osoby, które znasz?  
(Answer the questions. What are the people you know like?)  
 

1. Jaki jest twój tata? Mój tata jest szczęśliwy.  
2. Jaka jest twoja mama?……………………………………………………... 
3. Jaki jest twój sąsiad?……………………………………………………….. 
4. Jaki jest twój przyjaciel?…………………………………………………..... 
5. Jaka jest  twoja przyjaciółka? ………………………………………...……. 

 
4.3 Wypełnij puste luki, wpisując poprawny zaimek osobowy. Patrz na przykład.  
(Fill in the blanks, using the correct personal pronouns. Look at the example.) 
 
Na przykład 
(for example)  
0. Moja koleżanka jest miła dla mnie. (ja) 
 

1. Nauczyciel jest przyjazny dla …………… (ty). 
2. On był cudowny dla ………..(ona), zadzwonił, kiedy ona była chora. 
3. Kobieta jest pomocna dla ……… (on). 
4. Rodzice są wspaniali dla …………(my).  

 wredna, przyjazny, wspaniały, grzeczna,  
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Odpowiedzi: 

4.1 
1. wredna 2. przyjazny   3. grzeczna  

 
4.2 
Your answers  
 
4.3 
1. ciebie 2. niej 3. niego 4. nas  


